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Ata n.º 20/2016 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 14 de setembro 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: 17H30   

 

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 20/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 14 DE SETEMBRO DE 2016 

 

No Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 

14 de setembro de 2016, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º3 

do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------- 

 

Aprovação da Ata n.º 19/2016  

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 19, relativa à reunião realizada no dia 31 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. Proposta de protocolos – Transporte escolar rodoviário 2016/2017 

2. Ação social escolar – Proposta de auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico 

para o ano letivo 2016/2017 

3. Proposta de protocolos para fornecimento de refeições aos alunos do Pré-escolar e 1.º ciclo do 

ensino básico – Ano letivo 2016/2017 

4. Educação pré-escolar – Componente de apoio à família no ano letivo 2016/2017 

5. Direito de preferência – Anúncio n.º 34816/2016 

6. Futebol Clube de Vale de Vargo – Pedido de apoio para o III Passeio Equestre 

7. Associação Santa Filomena, a Milagrosa – Pedido de apoio 

8. Associação Ser Vida – Associação para a Promoção da Saúde e Bem Estar – Pedido de apoio 

9. Concurso público internacional para aquisição de gasóleo rodoviário – Ratificação da minuta do 

contrato 

10. Concurso público internacional para aquisição de gasóleo rodoviário – Ratificação da decisão de 

contratar e autorização para realização da despesa 

11. Pedido de parecer de constituição de compropriedade e aumento de compartes para o prédio 

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

12. 9ª Alteração ao Orçamento e 6ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

13. Contratação de empréstimo – Aprovação das minutas dos contratos 

14. Imposto Municipal sobre Imóveis para 2017 
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15. 32ª Ovibeja 2015 – Comparticipação dos municípios associados 

16. Proposta de 1ª alteração ao loteamento municipal para a área de expansão da Zona de 

Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento  

17. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa 

18. Pedido de emissão de parecer à isenção de IMT - Prédios localizados em Pias e Vale de Vargo 

19. Pedido de emissão de parecer à isenção de IMT – Prédios localizados em Pias 

20. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Proposta de protocolos – Transporte escolar rodoviário 2016/2017 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 7 do corrente mês de 
setembro, refere que, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de agosto, deverá a 
Autarquia estabelecer protocolo com os estabelecimentos de ensino dentro e fora do nosso 
concelho, para que possam efetuar diretamente à transportadora Rodoviária do Alentejo, S.A a 
requisição mensal dos passes para os alunos que utilizam transporte rodoviário. 
 
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor das 
propostas de protocolo a celebrar com os seguintes estabelecimentos escolares: 
 
- Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa; 
- Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa; 
- Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa; 
- Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja (para alunos que pretendem frequentar cursos do ensino 
secundário regular que não funcionam na Escola Secundária de Serpa):  
 

PROPOSTA DE PROTOCOLO 
TRANSPORTE ESCOLAR RODOVIÁRIO 2016/2017 

 
Entre  a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, pessoa coletiva nº 
501112049, representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, e o Agrupamento de Escolas nº 1 de 
Serpa, sito na Rua Dr. Edgar Pires Valadas, 7830-479,em Serpa, pessoa coletiva nº 600077357, representado pela 
sua Diretora Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro, é celebrado o seguinte protocolo, de acordo com o o 
Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de Agosto: 

1º 
O Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa fica autorizado a requisitar mensalmente à Rodoviária do Alentejo, S.A, 
os passes escolares e respetivos cartões para os alunos matriculados na Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Abade 
Correia da Serra e Escola Básica Integrada com Jardimde Infância de Pias. 

2º 
Os estabelecimentos de ensino acima referidos procederão à conferência mensal dos passes utilizados pelos 
alunos e elaborarão um mapa contabilístico com lista nominal dos alunos, o qual será posteriormente remetido à 
Câmara Municipal de Serpa para controle da faturação enviada pela transportadora.  

3º 
A Câmara Municipal de Serpa liquidará à empresa transportadora as facturas correspondentes às despesas 
mensais com os transportes dos alunos das escolas acima referenciadas; 
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4º 
Deste protocolo será entregue cópia à Rodoviária do Alentejo, S.A., para procedimento em conformidade; 

5º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo 2016/2017, podendo ser revisto por proposta de qualquer das partes. 
 
 
Serpa, ____ de Setembro de 2016 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Serpa                                     A Diretora do Agrupamento de Escolas nº 1 de 
Serpa 
________________________________                                         __________________________________________ 
(Tomé Alexandre Martins Pires)                                         (Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro)    
 

PROPOSTA DE PROTOCOLO 
TRANSPORTE ESCOLAR RODOVIÁRIO 2016/2017 

Entre  a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, pessoa coletiva nº 
501112049, representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, e o Agrupamento de Escolas nº 2 de 
Serpa, sito na Rua José Maria da Graça Affreixo, 7830-359 em Serpa, pessoa coletiva nº 600005232, representado 
pelo seu Diretor Francisco Manuel Cortez Batista de la Féria e Oliveira, é celebrado o seguinte protocolo, de acordo 
com o o Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de Agosto: 

1º 
O Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa fica autorizado a requisitar mensalmente à Rodoviária do Alentejo, S.A, 
os passes escolares e respetivos cartões para os alunos matriculados na Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Vila 
Nova de S. Bento e Escola Secundária de Serpa; 

2º 
Os estabelecimentos de ensino acima referidos procederão à conferência mensal dos passes utilizados pelos 
alunos e elaborarão um mapa contabilístico com lista nominal dos alunos, o qual será posteriormente remetido à 
Câmara Municipal de Serpa para controle da faturação enviada pela transportadora.  

3º 
O Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa deverá  remeter para a Câmara Municipal de Serpa a verba 
correspondente ao pagamento da comparticipação dos alunos que não se encontram abrangidos pelo estipulado 
no ponto 1 do Artigo 3º do Decreto-Lei nº 176/2012 de 2 de Agosto, ou seja, o correspondente a 50% do valor 
mensal do passe de cada aluno do ensino secundário, assim como o valor total correspondente ao pagamento das 
vinhetas dos alunos  que frequentam cursos profissionais financiados e cursos vocacionais financados, conforme 
previsto no Despacho Normativo nº 4-A/2008, de 24 de Janeiro com a nova  redação no Despacho Normativo nº 
2//2011 de 11 de Fevereiro, que regula os apoios aos formandos do ensino profissional. 
O transporte escolar é gratuito para os alunos até final do 3º ciclo do ensino básico. 
A Câmara Municipal de Serpa  liquidará à empresa transportadora as facturas correspondentes às despesas 
mensais com os transportes dos alunos das escolas acima referenciadas; 

4º 
Deste protocolo será entregue cópia à Rodoviária do Alentejo, S.A., para procedimento em conformidade; 

5º 
Este protocolo vigorará durante o ano lectivo 2016/2017, podendo ser revisto por proposta de qualquer das 
partes. 
 
Serpa,  ____ de Setembro de 2016 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Serpa                                 O Diretor do Agrupamento de Escolas  nº 2 de Serpa 
                                                            
 (Tomé Alexandre Martins Pires)                                      (Francisco Manuel Cortez Batista de Lá Féria Oliveira) 
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PROPOSTA DE PROTOCOLO 
TRANSPORTE ESCOLAR RODOVIÁRIO 2016/2017 

Entre  a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, pessoa coletiva nº 
501112049, representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, e a Escola Profissional de 
Desenvolvimento Rural de Serpa, sita na Herdade da Bemposta, 7831-901 em Serpa, pessoa coletiva nº 
600067912, representada pelo seu Diretor Luís Manuel de Matos Barradas, é celebrado o seguinte protocolo, de 
acordo com o o Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de Agosto: 

1º 
A Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa fica autorizada a requisitar mensalmente à Rodoviária do 
Alentejo, S.A, ao passes escolares e reseptivos cartões para os alunos matriculados na mesma; 

2º 
Os estabelecimentos de ensino acima referidos procederão à conferência mensal dos passes utilizados pelos 
alunos e elaborarão um mapa contabilístico com lista nominal dos alunos, o qual será posteriormente remetido à 
Câmara Municipal de Serpa para controle da faturação enviada pela transportadora.  

3º 
O estabelecimento de ensino deverá remeter para a Câmara Municipal de Serpa a verba total correspondente ao 
pagamento dos referidos passes escolares, conforme previsto no Despacho Normativo nº 4-A/2008, de 24 de 
Janeiro com a nova redação no Despacho Normativo nº 2//2011 de 11 de Fevereiro, que regula os apoios aos 
formandos do ensino profissional. 
A Câmara Municipal de Serpa liquidará à empresa transportadora as facturas correspondentes às despesas 
mensais com os transportes dos alunos da escola acima referenciada; 

4º 
Deste protocolo será entregue cópia à Rodoviária do Alentejo, S.A., para procedimento em conformidade; 

5º 
Este protocolo vigorará durante o ano lectivo 2015/2016, podendo ser revisto por proposta de qualquer das 
partes. 
 
Serpa,  ___ de Setembro de 2016 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Serpa                                                   O Diretor da Escola  Profissional de Serpa
   
 (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                                                 (Luís Manuel de Matos Barradas) 
 
 

PROPOSTA DE PROTOCOLO 
TRANSPORTE ESCOLAR RODOVIÁRIO 2016/2017 

 
Entre  a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, pessoa coletiva nº 
501112049, representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, e o Agrupamento de Escolas nº 1 de 
Beja, sito na Rua Luís de Camões, 7800 Beja, pessoa coletiva nº 600071332, representado pelo seu Diretor José 
Eugénio Aleixo Pereira, é celebrado o seguinte protocolo, de acordo com o o Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de 
Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de Agosto: 

1º 
O Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja fica autorizado a requisitar mensalmente à Rodoviária do Alentejo, S.A, os 
passes escolares e respetivos cartões  para os alunos do Concelho de Serpa que frequentam cursos de ensino 
secundário regular na  Escola Secundária com 3º Ciclo Diogo Gouveia, por inexistência de oferta formativa nos 
estabelecimentos do concelho. 

2º 
O Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja procederá à conferência mensal dos passes utilizados pelos alunos e 
elaborará um mapa contabilístico com lista nominal dos alunos, o qual será posteriormente remetido à Câmara 
Municipal de Serpa para controle da faturação enviada pela transportadora.  
 

3º 
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A Escola Secundária com 3º Ciclo Diogo Gouveia deverá remeter para a Câmara Municipal de Serpa a verba 
correspondente ao pagamento da comparticipação dos alunos que não se encontram abrangidos pelo estipulado 
no ponto 1 do Artigo 3º do Decreto-Lei nº 176/2012 de 2 de Agosto, ou seja, o correspondente a 50% do valor 
mensal do passe escolar de cada aluno do ensino secundário, assim como o valor total correspondente ao 
pagamento das vinhetas dos alunos do ensino secundário que  frequentam cursos profissionais, conforme previsto 
no Despacho Normativo nº 4-A/2008, de 24 de Janeiro com a nova redação no Despacho Normativo nº 2//2011 de 
11 de Fevereiro, que regula os apoios aos formandos do ensino profissional. 
A Câmara Municipal de Serpa liquidará à empresa transportadora as facturas correspondentes às despesas 
mensais com os transportes dos alunos da escola acima referenciada; 

4º 
Deste protocolo será entregue cópia à Rodoviária do Alentejo, S.A., para procedimento em conformidade; 

 
5º 

Este protocolo vigorará durante o ano lectivo 2015/2016, podendo ser revisto por proposta de qualquer das 
partes. 
 
Serpa, 6 de Setembro de 2016 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Serpa                                   O Diretor do Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja 
_________________________________                                        ______________________________________ 
(Tomé Alexandre Martins Pires)                                                                    (José Eugénio Aleixo Pereira) 
 

 

2. Ação social escolar – Proposta de auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico para o ano letivo 2016/2017 

Para cumprimento das competências da Câmara Municipal no âmbito de Ação Social Escolar 
aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente alimentação, alojamento e auxílios 
económico para material escolar e livros escolares, previstas na alínea hh) do nº 1 do artigo 33º 
da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, o Gabinete de Ação Social e Educação elaborou a 
listagem com indicação dos pedidos de apoio que deram entrada na Autarquia para o ano letivo 
2016/2017. 
 
O posicionamento dos alunos foi efetuado conforme previsto no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 
de Março e de acordo com as medidas definidas no Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto 
do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, com as alterações 
introduzidas pelo Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho. 
 
Para atribuição deste apoio a Gestão financeira procedeu aos seguintes cabimentos: 
 
 Fornecimento de refeições Aquisição de material escolar 

Agrupamento de Escolas nº 1 
de Serpa 

Compromisso sequencial nº 
12820 

Compromisso sequencial nº 
12821 

Agrupamento de Escolas nº 2 
de Serpa 

Compromisso sequencial nº 
12822 

Compromisso sequencial nº 
12823 

Centro Social e Paroquial de 
Brinches 

Compromisso sequencial nº 
12824 
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Os auxílios económicos, inseridos numa política de equidade, promoção e igualdade de 
oportunidades no acesso à educação, são formas de apoio social destinadas aos alunos 
inseridos em agregados familiares caracterizados por situações de carência socioeconómicas e 
que revelem necessidade de auxílios económicos de forma a progredirem na escolaridade 
obrigatória. 
A Câmara Municipal de Serpa deverá aprovar a atribuição de auxílios económicos a alunos de 
1º ciclo do ensino básico, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 339-A/84 de 28 de 
Dezembro e Decreto-Lei 55/2009 de 02 de Março, regulados pelo Despacho nº 18987/2009, de 
17 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de 
Setembro, pelo Despacho nº 12284/2011, de 19 de Setembro e Despacho nº 11886-A/2012 de 
6 de Setembro e Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho. 
 
O escalão correspondente a cada aluno é determinado pelo seu posicionamento nos escalões 
de atribuição do abono de família, através de documento próprio emitido pelos Serviços da 
Segurança Social ou, quando se trate de trabalhador da Administração Pública, pelo serviço 
processador. 
Escalão A – corresponde ao Escalão 1 do Abono de Família (sendo a comparticipação a 100%);  
Escalão B – corresponde ao Escalão 2 do abono de Família (sendo a comparticipação a 50%).  
 
 Subsídio de Alimentação 

Escalão A (100%): Autarquia comparticipa no custo das refeições no valor diário de 1.68 
€ 
Escalão B (50%): Autarquia comparticipa no custo das refeições no valor diário de 0.95 € 

Os alunos provenientes de famílias não posicionadas nos Escalões A e B pagarão o valor da 
refeição estipulado pelo Ministério da Educação.  
 
 Subsídio para aquisição de Material Escolar 

Escalão A - 13,00 € 
Escalão B - 6.50 € 

O subsídio de material escolar será atribuído em forma de Kit, no valor dos respetivos escalões 
A e B. Estes Kit´s serão entregues aos alunos através das papelarias dos Agrupamentos de 
Escolas. 
 
 Subsídio para aquisição de Manuais Escolares:  
A Câmara Municipal de Serpa atribuiu gratuitamente os manuais escolares a todos os alunos do 
1º ciclo que frequentarão as escolas do Concelho no ano letivo 2016-2017.  
Os alunos beneficiários de auxílio económico para aquisição de manuais escolares quando 
transferidos de escola/concelho terão de novo direito a este apoio, desde que os livros 
escolares adotados não sejam os mesmos, e a escola não tenha um regime de empréstimo.  
 
Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE): De acordo com o artigo 13.º do 
Despacho n.º 14368-A/2010 de 14 de Setembro de 2010 (2º Série n.º 179), todos os alunos 
com necessidades educativas especiais de carácter permanente, serão posicionados no Escalão 
A da Ação Social Escolar.  
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Alunos Itinerantes: Aos alunos de itinerância, ser-lhe-á atribuído apoio para alimentação, 
consoante o escalão do abono de família em que se inserem, à semelhança do enquadramento 
dos restantes alunos. A instrução do pedido de apoio económico deverá ser igual à dos alunos 
não itinerantes. Nas situações em que a permanência no Concelho das famílias itinerantes for 
inferior ao tempo útil necessário para a execução da tramitação processual, e consequente 
deliberação do processo de pedido de auxílio económico, pela Câmara Municipal, devem os 
serviços assegurar o apoio à alimentação do aluno, mediante informação escolar de 
comprovativa situação de itinerância e consequentemente os serviços de Educação do 
Município deverão elaborar informação sobre o pedido efetuado e submete-la posteriormente 
ao órgão executivo, de acordo com o ponto 3 do artigo 68º da Lei 5-A/2002.  
 

Alunos Imigrantes: Consideram-se alunos imigrantes todos aqueles que são provenientes de 
agregados familiares oriundos de outros países, que não sejam detentores de nacionalidade 
portuguesa.  
Os alunos oriundos de agregados familiares que se encontram em Portugal em situação de 
ilegalidade, matriculados condicionalmente, desde que comprovem através de recibos de 
vencimento se encontram nas condições de serem integrados nos Escalões A ou B.  
Para análise e atribuição de escalão, será aplicado o método de cálculo utilizado pela Segurança 
Social para a aplicação de Abono de Família, de acordo com os artigos 9º e 14º do Decreto-lei 
176/2003 de 2 de Agosto.  
 

Situações Excecionais: Sempre que, nos termos do artigo 14º do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 
02 de Agosto, ocorra reavaliação do escalão de rendimentos para efeitos de atribuição do 
abono de família, pode haver reposicionamento em escalão de apoio previsto no Despacho n.º 
14368-A/2010 de 14 de Setembro de 2010 (2º Série n.º 179). 
 
Nos termos do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março e em conformidade com o Despachos 
n.º14368-A/2010, de 14 de Setembro e 18987/2009, de 17 de Agosto, os alunos posicionados 
no Escalão B, em que um dos progenitores se encontre na situação de desemprego involuntário 
há três ou mais meses, são reposicionados no Escalão A, enquanto durar essa situação.  
De forma a responder ao exposto anteriormente, deverá o Encarregado de Educação 
apresentar junto dos Serviços de Educação, comprovativo da situação de desemprego através 
de documento emitido pelo Centro de Emprego da área de residência. Considera-se situação de 
desemprego nos seguintes casos:  
- Quem, tendo sido trabalhador por conta de outrem, se encontre desempregado e inscrito 
como tal no respetivo Centro de Emprego há três ou mais meses; 
- Quem, tendo sido trabalhador por conta própria e se encontre inscrito no respetivo Centro de 
Emprego, nas condições referidas anteriormente, prove ter tido e ter cessado a respetiva 
atividade há três ou mais meses. 
 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes auxílios económicos, aos 

alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017:  
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Agrupamento N.º 1 Escolas de Serpa 
(Serpa; Vales Mortos; Pias; Brinches e Vale de Vargo) 

 

 
EB1 Serpa – Escalão A 
 

 
Nome do Aluno 

 
Aluno com 

NEE  

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Aarão Garcias Pereira ----------------- X -------------------- 

Ana Maria Reis Silva Barão X X -------------------- 

André Manuel Martins Lopes X X -------------------- 

Andreia Sofia Silva Garcia Fialho ----------------- X -------------------- 

António Francisca Sousa Rosendo ----------------- X -------------------- 

António Manuel Bentes Coelho X X -------------------- 

Beatriz Lindeza Varela ----------------- X -------------------- 

Beatriz Marques Seleiro ----------------- X -------------------- 

Carolina Domingas Garcias Fialho X X -------------------- 

Eva Filipa Marques dos Santos ----------------- X -------------------- 

Francisco Elias Biscoito ----------------- X -------------------- 

Gonçalo Manuel Garcias Fialho ----------------- X -------------------- 

Inês Filipa Faias Caeiro ----------------- X -------------------- 

Joana Isabel Camões Silva ----------------- X -------------------- 

João Filipe da Silva Garcias Fialho ----------------- X -------------------- 

João Pedro Garcias Fialho ----------------- X -------------------- 

José Joaquim Garcias Fialho X X -------------------- 

Laura Marques Palma ----------------- X -------------------- 

Leandro Misael Lourenço Fialho X X -------------------- 

Leonor Isabel Delgado Martins ----------------- X -------------------- 

Lisandro dos Santos Barão Fialho ----------------- X -------------------- 

Luana Isabel Ramos Pinto ----------------- X -------------------- 

Luísa Manuela Raul Fialho ----------------- X -------------------- 

Mário Rui Cardas Silva Barão ----------------- X -------------------- 

Marta Alexandra Machado Rosa ----------------- X -------------------- 

Micael Lourenço Pereira Fialho ----------------- X -------------------- 

Nazaré da Encarnação Garcias Fialho ----------------- X -------------------- 

Noémi da Silva Fialho ----------------- X -------------------- 

Nuno Hernani de Ascenção Matos X X -------------------- 

Ricardo José dos Reis Lourenço Fialho ----------------- X --------------------- 

Rodrigo Lourenço Pereira Fialho ----------------- X -------------------- 

Rodrigo Mafaldo Laneiro ----------------- X -------------------- 

Rodrigo Palma Soares ----------------- X -------------------- 

Ruben Filipe Picareta Nobre ----------------- X -------------------- 

Samuel Cardas Silva Barão ----------------- X -------------------- 

Sandro Martins Oliveira ----------------- X -------------------- 
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Simão Malveiro Soares ----------------- X -------------------- 

Sofia de Fátima Dias Pardal ----------------- X -------------------- 

Taísa Pereira Garcias Fialho ----------------- X -------------------- 

Tiago Guerreiro Frade ----------------- X -------------------- 

Tiago Manuel Faias Horta X X -------------------- 

Tomás Manuel Lindeza Varela ----------------- X -------------------- 

Tomás Soares Delgado ----------------- X -------------------- 

Vanessa Isabel Correia Galheto ----------------- X -------------------- 

 

 

 

 
EB1 Serpa – Escalão B 
 

 
Nome do Aluno 

 

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Afonso Âmbar Oliveira Garção Salema X --------------------- 

Afonso Miguel Rodrigues Santos X --------------------- 

Afonso Parreira Piçarra  X --------------------- 

António Jorge Lampreia Martins X --------------------- 

António Luis Parreira Pós de Mina X --------------------- 

Daniel António Carneiro Parreira X --------------------- 

Diogo Pereira Neves X --------------------- 

Duarte Pereira Neves X --------------------- 

Gonçalo Parreira Piçarra X --------------------- 

Guilherme Camões Almeida X --------------------- 

Hugo Filipe Martins Marques de Oliveira X --------------------- 

Inês Alexandra Reis Cubaixo X --------------------- 

Inês Estevão Canhita X --------------------- 

Inês Xavier Troncão X --------------------- 

Iris Irene Almeida dos Reis X --------------------- 

João Manuel Piçarra Cataluna X --------------------- 

João Pedro Bentes Coelho X --------------------- 

Lara Marques Braz X --------------------- 

Manuel Godinho Valente Guerreiro X --------------------- 

Manuel João Garcia Saião X --------------------- 

Maria do Nascimento Lampreia Martins X --------------------- 

Mariana Biscoito Piçarra X --------------------- 

Mariana Dias Rendeiro X --------------------- 

Marusia Maria Vulpe X --------------------- 

Miguel Orta Ramos Duarte X --------------------- 

Miriam Apolinário Reis X --------------------- 

Nicole Cataluna Teixeira Mendes X --------------------- 

Olga Maria Parreira Rosa X --------------------- 

Pedro Miguel Moreno Arrais X --------------------- 
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Rodrigo Biscoito Martins X --------------------- 

Rodrigo Borges Machado X --------------------- 

Rodrigo Filipe Ruivo Mateus X --------------------- 

Tomás Miguel dos Santos Xavier X --------------------- 

 
EB1 Vales Mortos – Escalão A 
 

 
Nome do Aluno 

 
Aluno com 

NEE  

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Ana Carolina Correia Delfino ----------------- X --------------------- 

Helena Isabel Carvalho Lúcio ----------------- X --------------------- 

José Morgado Alves X X --------------------- 

Lourenço Ruas Guerreiro ----------------- X --------------------- 

Soraia Cristina Estevão Feliciano ----------------- X --------------------- 

 

 
EB1 Vales Mortos – Escalão B 
 

 
Nome do Aluno 

 

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Afonso José Valente Guerreiro X --------------------- 

João Pedro Silvestre Jacob X --------------------- 

Tiago Filipe Palma dos Santos X --------------------- 

 
EB1 Pias – Escalão A 
 

 
Nome do Aluno 

 
Aluno com 

NEE  

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Abigail Madeira Carapinha ----------------- X --------------------- 

Afonso Miguel Raimundo Estrela X X --------------------- 

Ana Luísa Ramos Carapinha X X --------------------- 

Anair Fialho Dimas ----------------- X --------------------- 

Carla de Jesus Madeira Dimas ----------------- X --------------------- 

Carolina Isabel Brito Carrasco X X --------------------- 

Cristina Filipa Guerreiro A. Ragageles ----------------- X --------------------- 

Duarte Véstia Moita ----------------- X --------------------- 

Erica Fernandes Pereira Carapinha ----------------- X --------------------- 

Erica Luísa Bento dos Reis ----------------- X --------------------- 

Fabiana Nascimento Dimas ----------------- X --------------------- 

Gerson Madeira Carapinha ----------------- X --------------------- 

Hugo Manuel Fialho Dimas ----------------- X --------------------- 

Idália Francisca E. Gimenes Madeira ----------------- X --------------------- 

Íris Vitória Gonçalves Colaço ----------------- X --------------------- 



                                                      Ata n.º 20 – 14/09 

 
 

2016 

 

 12 

Isac Manuel Carmo Cavaco ----------------- X --------------------- 

Isaías Vieira Carapinha X X --------------------- 

João Filipe Rosa Moreno ----------------- X --------------------- 

João Natanael Silva Carapinha X X --------------------- 

Jonas Vieira Carapinha ----------------- X --------------------- 

José Pedro Balancho Janeiro X X --------------------- 

Leandro Figueira Dimas ----------------- X --------------------- 

Lisa Mara Ramos Carapinha ----------------- X --------------------- 

Lucas Gonçalves Colaço ----------------- X --------------------- 

Luís Miguel Fialho Dimas ----------------- X --------------------- 

Maia Filipa Bento dos Reis ----------------- X --------------------- 

Manuel Figueira Dimas ----------------- X --------------------- 

Marco Inácio Lousada ----------------- X --------------------- 

Maria Cabeças Madeira ----------------- X --------------------- 

Ricardo Reis Rainieri ----------------- X --------------------- 

Rita Tiago Moisão ----------------- X --------------------- 

Rodrigo José Janeiro Mestre ----------------- X --------------------- 

Rute Cabeças Madeira ----------------- X --------------------- 

Salomé Madeira Dimas ----------------- X --------------------- 

Tiago Silva Carapinha ----------------- X --------------------- 

Tomás António Rico Serra ----------------- X --------------------- 

 

 

 
EB1 Pias – Escalão B 
 

 
Nome do Aluno 

 

Subsídios 
Refeição e Material Escolar 

Subsídio 
Alojamento  

Afonso Figueira Pica X --------------------- 

Ana Mafalda Moreira X --------------------- 

António Duarte Sargento Bravo X --------------------- 

Dário Macedo Colaço X --------------------- 

Filipa Isabel Mariano Vidinhas X --------------------- 

Gonçalo Martins Silva X --------------------- 

Guilherme Alexandre do Carmo Martins X --------------------- 

Ivan Martins Matias X --------------------- 

Leonor Carmona Garrido X --------------------- 

Margarida Farinho Carreto X --------------------- 

Maria Inês Moita Augusto X --------------------- 

Maria Leonor Peralta Godinho X --------------------- 

Martim Gonçalves Moita X --------------------- 

Rita Carmona Ramalho Borralho Lebre X --------------------- 

Soraia Macedo Colaço X --------------------- 

Tatiana Isabel Borralho Cascalheira X --------------------- 

Teresa Carmona R. Borralho Lebre X --------------------- 
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EB1 Brinches – Escalão A 
 

 
Nome do Aluno 

 
Aluno com 

NEE 

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Ana Paula Rodrigues Mestre ----------------- X --------------------- 

Carolina Sofia da Palma Fava ----------------- X --------------------- 

Laura Sofia da Silva Melo ----------------- X --------------------- 

 
EB1 de Brinches – Escalão B 
 

 
Nome do Aluno 

 

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Carlos Alexandre Lobito Vermelhudo X --------------------- 

 
EB1 Vale de Vargo – Escalão A 
 

 
Nome do Aluno 

 
Aluno com 

NEE  

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Beatriz dos Santos Mira ----------------- X --------------------- 

Leonor Soares das Pazes ----------------- X --------------------- 

Luana Pepe Godinho ----------------- X --------------------- 

Luisa de Jesus Ascenção Soares ----------------- X --------------------- 

Paula Cristina Baião Balala ----------------- X --------------------- 

 
EB1 Vale de Vargo – Escalão B 
 

 
Nome do Aluno 

 

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Melissa Seita Mateus X --------------------- 

 

 

Agrupamento N.º 2 Escolas de Serpa 
(Vila Nova São Bento; Vila Verde de Ficalho e A-Do-Pinto) 

 

 
EB1 Vila Nova de São Bento – Escalão A 
 

 
Nome do Aluno 

 
Aluno com 

NEE  

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Alexandre Manuel Rosa Caeiro ----------------- X --------------------- 
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Cora Ondina Pena de Freitas ----------------- X --------------------- 

Deividy Vinicius Lopes Raimundo ----------------- X --------------------- 

Eliana Caeiro Sousa ----------------- X --------------------- 

Gonçalo José Pereira Quaresma -------------- X ------------------ 

Gonçalo José Quaresma Horta ----------------- X --------------------- 

Hipólita Gemenes Pereira X X --------------------- 

Joana Cristina Jesus Godinho Paixão ----------------- X --------------------- 

Joana Maria Ameixas Gonçalves ----------------- X --------------------- 

João Pedro Reis de Sousa ----------------- X --------------------- 

Mafalda Sofia Granacho Dias ----------------- X --------------------- 

Maria Eduarda Lopes Batista ----------------- X --------------------- 

Maria José Pereira Gimenes X X --------------------- 

Mariana Lopes Palma ----------------- X --------------------- 

Martim Santos Silva ----------------- X --------------------- 

Matilde Fernandes Pica ----------------- X --------------------- 

Nataniel Gemenes Pereira X X --------------------- 

Rodrigo Lucas Ameixas Bergano de Jesus ----------------- X --------------------- 

Salomé Pereira Gemenes X X --------------------- 

 
EB1 Vila Nova de São Bento – Escalão B 
 

 
Nome do Aluno 

 

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Ana Rita Costa Ferro X --------------------- 

Guilherme Vargas Gonçalves X --------------------- 

Matilde Martins Camilo X --------------------- 

Samir Faramazov X --------------------- 

Sara Sofia Palma X --------------------- 

 
EB1 Vila Verde de Ficalho – Escalão A 
 

Nome do Aluno 
 

Aluno com 
NEE  

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Beatriz Assunção Rosendo Mouralinho X X --------------------- 

João Duarte Cordeiro Rodrigues ----------------- X --------------------- 

Lara Isabel Caraça Ameixa ----------------- X --------------------- 

Marta Ventura Grácio ----------------- X --------------------- 

 

 
EB1 Vila Verde de Ficalho – Escalão B 
 

 
Nome do Aluno 

 

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  
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Beatriz Galamba Gamito X --------------------- 

Alexandre Lopes Guerreiro X --------------------- 

 
EB1 A-Do-Pinto – Escalão A 
 

 
Nome do Aluno 

 
Aluno com 

NEE  

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Márcio Gimenes Pereira X X --------------------- 

Solange Gimenes Pereira ----------------- X --------------------- 

 
EB1 A-Do-Pinto – Escalão B 
 

 
Nome do Aluno 

 

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Ana Rita Mestre Alves X  

Cátia Teles Valente X --------------------- 

Jéssica Alexandra Salvadinho Pereira X --------------------- 

 

 

3. Proposta de protocolos para fornecimento de refeições aos alunos do Pré-escolar e 1.º 

ciclo do ensino básico – Ano letivo 2016/2017 

De acordo com a proposta do Gabinete de Ação Social e Educação, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, concordar com o teor dos protocolos a estabelecer com os 

Agrupamentos nº 1 e 2 de Serpa, Centro Social e Paroquial de Brinches e o Centro Social de S. 

Jorge e Senhora das Pazes, para fornecimento de refeições aos alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo 

do Ensino Básico durante o ano letivo 2016/2017, conforme regulamentado no Despacho nº 

8452-A/2015, de 31 de Julho – Ação Social Escolar: 
 

PROPOSTA DE P R O T O C O L O 
 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO NOS REFEITÓRIOS 
ESCOLARES 

 
Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, contribuinte nº 501112049, 
representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa, sito 
na Rua Dr. Edgar Pires Valadas, Loteamento da Cruz Nova, 7830-479 em Serpa, contribuinte nº 600086003, 
representado pela sua Diretora, Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro, tendo em conta o disposto nos 
Decretos - Lei n.º 399-A/84 de 28 de dezembro e n.º 55/2009 de 2 de março e os Despachos n.º 18987/2009, de 6 
de agosto, e atualizado pelo Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho, é celebrado o seguinte protocolo: 

1º 
Os alunos dos Ensinos Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico de Pias e Serpa, dentro das orientações 
estabelecidas, podem respetivamente, utilizar o refeitório da Escola Básica Integrada de Pias e Escola Básica 2, 3 
Abade Correia da Serra; 

2º 
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O Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa procederá à confeção das refeições para os alunos do Pré-Escolar e 1º 
Ciclo do Ensino Básico de Vales Mortos, onde posteriormente serão transportadas numa viatura da Câmara 
Municipal de Serpa; 

3º 
A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 1,68€ por refeição e por cada 
aluno, mediante apresentação mensal de mapa, de acordo com o estipulado no Despacho nº 8452-A/2015, de 31 
de Julho; 

4º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2016/2017, podendo ser revisto por proposta de qualquer das 
partes. 
 
Serpa, ____ de Setembro de 2016 
 
O Presidente da Câmara 
_________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
 
A Diretora do Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 
___________________________________________ 
/Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro/ 
 

 

PROPOSTA DE P R O T O C O L O 
 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO NOS REFEITÓRIOS 
ESCOLARES  

 
Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, contribuinte nº 501112049, 
representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, sito 
na Rua José Maria da Graça Affreixo, 7830-358 em Serpa, contribuinte nº 600085546, representado pelo seu 
Diretor, Francisco Manuel Cortez Batista de Lá Féria e Oliveira, tendo em conta o disposto nos Decretos - Lei n.º 
399-A/84 de 28 de dezembro e n.º 55/2009 de 2 de março e os Despachos n.º 18987/2009, de 6 de agosto, e 
atualizado pelo Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho, é celebrado o seguinte protocolo: 
 
 

1º 
Os alunos dos Ensinos Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico de Vila Nova de S. Bento, dentro das orientações 
estabelecidas, podem utilizar o refeitório da Escola Básica 2, 3 de Vila Nova der S. Bento; 
 

2º 
A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 1,68€ por refeição e por cada 
aluno, mediante apresentação mensal de mapa, de acordo com o estipulado no Despacho nº 8452-A/2015, de 31 
de Julho; 

3º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2016/2017, podendo ser revisto por proposta de qualquer das 
partes. 
 
Serpa, ____ de Setembro de 2016 
 
O Presidente da Câmara 
__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
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O Diretor do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 
___________________________________________ 
/Francisco Manuel Cortez Batista de La Féria e Oliveira/ 

 

 

PROPOSTA DE P R O T O C O L O 
 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DE BRINCHES 
 
Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, contribuinte nº 501112049, 
representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o Centro Social e Paroquial de Brinches, sito na 
Rua Dr. Quintino, 7830-132 em Brinches, contribuinte nº 501422587, representado pelo seu Presidente, Nuno 
Miguel Rocha de Sousa, tendo em conta o disposto nos Decretos - Lei n.º 399-A/84 de 28 de dezembro e n.º 
55/2009 de 2 de março e os Despachos n.º 18987/2009, de 6 de agosto, e atualizado pelo Despacho nº 8452-
A/2015, de 31 de Julho, é celebrado o seguinte protocolo: 

1º 
Por inexistência de refeitório escolar em Brinches, o Centro Social e Paroquial de Brinches irá fornecer as refeições 
à aluna Ana Paula Rodrigues Mestre a frequentar a Escola Básica do 1º Ciclo do Ensino Básico de Brinches, 
atendendo que a aluna é residente no Monte da Ínsua; 

2º 
A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 1,68€ por refeição, mediante 
apresentação mensal de mapa, de acordo com o estipulado no Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho; 

3º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2016/2017, podendo ser revisto por proposta de qualquer das 
partes. 
 
Serpa, _____ de Setembro de 2016 
 
O Presidente da Câmara                             O Presidente do Centro Social e Paroquial de Brinches 
 
/Tomé Alexandre Martins Pires                           /Nuno Miguel Rocha de Sousa/ 
 

 

PROPOSTA DE PROTOCOLO 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DE VILA VERDE DE FICALHO 

 
Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, contribuinte nº 501112049, 
representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o Centro Social de São Jorge e Senhoras das 
Pazes, sito na Avenida das Forças Armadas, s/n, 7830-646, em Vila Verde de Ficalho, contribuinte nº 503915114, 
representado pela sua Presidente, Maria Antónia Nogueira Valente Sargento, tendo em conta o disposto nos 
Decretos - Lei n.º 399-A/84 de 28 de dezembro e n.º 55/2009 de 2 de março e os Despachos n.º 18987/2009, de 6 
de agosto, e atualizado pelo Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho, é celebrado o seguinte protocolo: 

1º 
Por inexistência de refeitório escolar em Vila Verde de Ficalho, o Centro Social de São Jorge e Senhora das Pazes 
procederá à confeção das refeições para os alunos do Pré-Escolar de Vila Verde de Ficalho, integrados na 
Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar, onde posteriormente serão transportadas numa viatura 
do Centro até ao respetivo Jardim-de- Infância; 

2º 
A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 1,68€ por refeição, mediante 
apresentação mensal de mapa, de acordo com o estipulado no Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho; 

3º 
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Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2016/2017, podendo ser revisto por proposta de qualquer das 
partes. 
 
Serpa, ____ de Setembro de 2016 
 
O Presidente da Câmara 
__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
 
A Presidente do Centro Social de São Jorge e Senhora das Pazes 
___________________________________________ 
/Maria Antónia Nogueira Valente Sargento/ 
 

 

4.Educação pré-escolar – Componente de apoio à família no ano letivo 2016/2017 

Para continuidade da prestação do serviço de fornecimento de almoços e prolongamento de 

horário pela Autarquia às crianças do Pré-Escolar da rede pública, o Gabinete de Ação Social e 

Educação elabora a proposta do valor a comparticipar pelas famílias e respetivas normas de 

funcionamento e informa que, de acordo com as inscrições que deram entrada no Serviço de 

Educação durante o período estipulado para o efeito, os referidos serviços irão ser assegurados 

em Serpa, Pias, Vales Mortos, Vila Nova de S. Bento e Vila Verde de Ficalho, onde serão 

afetados 8 assistentes operacionais contratados pela Câmara Municipal (3 em Serpa; 1 em Pias; 

1 em Vales Mortos; 2 em Vila Nova de S. Bento e 1 em Vila Verde de Ficalho). 

 

A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta respeitante à 

componente de apoio à família para o ano letivo de 2016/2017: 

 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 
 

Comparticipações Familiares 
(Lei n.º5/97, de 10 de fevereiro; Despacho Conjunto n.º300/97, de 09 de setembro; Despacho n.º 11237/2015 de 07 

de outubro; Despacho n.º 13503/2009, de 27 de maio e Despacho n.º 11237/2015, de 07 de outubro. 
 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 

Escalões Rendimento Per-
capita1 

Limites do valor a 
calcular no 

rendimento per 
capita2 

Valor do 
prolongamento 

horário conforme 
Despacho 300/97 
de 9 setembro2 

Valor a praticar pela 
CMS para o 

prolongamento de 
horário em 2016/2017 
(com isenção/redução) 

Valor do custo da 
mensalidade para 

fornecimento 
refeições 

 

1º Até 145,50€ 
(até 30% da RMM) 

Até 5% Até 7,28€ Isentos3 Isentos3 

2º De 145,51€ a 
242,50€ 
(>30% até 50% da 
RMM) 

Até 10% De 14,55€ até 
24,25€ 

De 7,28€ até 12,13€ 4 
(Redução de 50%) 

3,00€4 

(Redução de 50%) 

3º De 242,51€ até Até 12,50% De 30,31€ até De 15,16€ até 21,22€ 6,00€ 



                                                      Ata n.º 20 – 14/09 

 
 

2016 

 

 19 

339,50€ 
(>50% até 70% da 
RMM) 

42,44€ (Redução de 50%)  

4º De 339,51€ até 
485,00€ 
(>70% até 100% da 
RMM) 

Até 15% De 50,93€ até 
72,75€ 

35,65€ até 50,93€ 
(Redução de 30%) 

6,00€ 

 

5º >485,01€ até 
727,50€ 
(>100% até 150% da 
RMM) 

Até 15% 72,76€ até 
109,13€ 

50,93€ até 76,39€ 
(Redução de 30%) 

6,00 

 

6º >727,51€ 
(>150% da RMM) 

Até 17,50% Desde 109,14€ Desde 76,40€ 
(Redução de 30%) 

6,00€ 

 

1 - Com base na Remuneração Mínima Mensal – 530,00€ 

2 – Com base no Despacho nº 11861/2013, de 12 de setembro fixado pelo Ministério da Educação 

3 – Alunos posicionados no 1º escalão do abono de família 

4 – Alunos posicionados no 2º escalão - redução de 50%  

 
 

Comparticipação da DGESTE para a Componente de Apoio à Família na dupla vertente de Fornecimento de 
Almoço e Prolongamento de Horário: 62.91 € mensais por criança. 
Comparticipação da DGESTE para a vertente de Fornecimento Almoço: 31.99 € mensais por criança. 
Comparticipação da DGESTE para a vertente de Prolongamento de Horário englobando o material de apoio 
socioeducativo: 30,99 € mensais por criança. 

 
Nota: Os valores acima indicados poderão vir a sofrer ligeiras alterações uma vez que as comparticipações da 
DGESTE e o custo da refeição poderão ser alterados em legislação própria (no início do ano letivo 2016-2017). 
 
 

«NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NOS ESTABELECIMENTOS DE 
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE SERPA – 2016/2017 

 
I – Âmbito 
A Educação Pré-Escolar contribui de forma significativa para o desenvolvimento das crianças, pois assume-se 
como ponto de partida do percurso escolar. Por conseguinte deve ser encarada não só como uma resposta 
institucional face às necessidades da sociedade atual, mas como uma etapa fulcral da educação básica que 
engloba hoje três dimensões fundamentais: social, educativa e preventiva. 
 
A Lei-quadro da Educação Pré-Escolar (Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro), no seu ponto 1 do artigo 12.º prevê 
que cada jardim de infância propicie, para além das atividades pedagógicas, atividades socioeducativas de 
apoio à família, assegurando um horário flexível, compatível com as necessidades dos Pais/Encarregados de 
Educação. O Decreto-Lei n.º147/97, de 11 de julho, regulamenta a flexibilidade de horários dos 
estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, de forma a colmatar as necessidades das famílias e responder às 
suas reais necessidades. 
 
Neste sentido, a Educação Pré-Escolar subdivide a sua intervenção em duas áreas distintas mas interligadas e 
complementares: a componente de educação pré-escolar gratuita e a componente socioeducativa - CAF, 
comparticipada pelas famílias de acordo com as respetivas condições socioeconómicas (Decreto-Lei 147/97, 
de 11 de junho e Despacho Conjunto n.º 300/97, de 09 de setembro). 
 
2 – Objetivos 
São objetivos da Componente de Apoio à Família (CAF): 
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Apoiar as famílias através da implementação de um conjunto de atividades em horárias adequadas as suas 
necessidades e após as atividades letivas;  
Criar condições para o fornecimento de refeições; 
Promover a ocupação das crianças durante os períodos de interrupção letiva. 
 
3 – Destinatários 
O Programa CAF contempla as crianças com 3 anos até à idade de ingresso no 1º ciclo do ensino básico, 
inscritas em jardins-de-infância da rede pública e cujas famílias comprovem a necessidade deste apoio 
(famílias cujo horário de trabalho é incompatível com o horário do jardim de infância). 

 
4 – Candidaturas 
O período de candidaturas será definido anualmente pela Câmara Municipal de Serpa. 
As candidaturas (novas inscrições ou renovações), obrigatórias anualmente, devem ser entregues pelo 
Encarregado de Educação no Setor de Atendimento ao Público da Câmara Municipal de Serpa, mediante o 
preenchimento de um formulário de candidatura próprio e obrigatoriamente acompanhado dos documentos 
indicados no anexo do referido formulário. 
Não serão consideradas as candidaturas cujos formulários não estejam total e devidamente preenchidos ou 
que não se encontrem acompanhados dos documentos necessários. 
No caso de não entrega dos documentos comprovativos que permitam calcular a respetiva comparticipação 
familiar mensal a mensalidade terá o valor máximo das comparticipações familiares definidas para o ano 
letivo presente. 
Em caso de dúvida relativamente à veracidade dos horários de trabalho apresentados em candidatura, à 
Câmara Municipal de Serpa reserva-se o direito de proceder às averiguações que entenda necessárias. 
Sempre que por número elevado de frequências possa ser colocada em causa a qualidade do serviço 
prestado, à Câmara Municipal reserva-se o direito de limitar o número de inscrições na CAF. 
 

 
5 – Horário de Funcionamento 
a) Serviço de Fornecimento de Refeição (12.30h às 14.00h) 
b) Serviço de Prolongamento de Horário (08.00h às 09.00h e 15.30h às 17.30h) 
c) Serviço de Extensão do Prolongamento de Horário – Interrupções Letivas (08.00h às 12.30h e das 
14.00 às 17.30h) 
As crianças devem ter uma assiduidade regular e os horários da CAF devem ser rigorosamente cumpridos. 
As crianças só serão entregues aos Encarregados de Educação ou outro adulto devidamente credenciado pela 
família. 
Em caso de necessidade de administração de medicação à criança as famílias devem entregar diretamente ao 
funcionário responsável pela receção e acompanhamento das crianças os medicamentos bem como as 
respetivas indicações do médico. Sempre que seja necessário assegurar cuidados especiais à criança, estes 
deverão ser comunicados por escrito em impresso próprio no Sector de Atendimento ao Público. 

 
6- Comparticipações Familiares. 
As famílias comparticipam mensalmente nos custos dos serviços que o respetivo educando utiliza, no âmbito 
da Componente de Apoio à Família, com os valores encontrados através dos seguintes cálculos: 

 
C= R – (I+H+S) 

12N 
 

 
 

 
 

 
 

C = Rendimento per capita 

R= Rendimento anual ilíquido do agregado 

familiar 

I= Impostos e Contribuições 

H= Encargos anuais com a habitação 

S= Encargos com a Saúde 

N= Nº de pessoas que compões o agregado 

familiar 
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O valor encontrado é aplicado à seguinte tabela de escalões de rendimento “per capita” indexados à 
remuneração mínima mensal (RMM), conforme Despacho Conjunto n.º 300/97, de 07 de agosto. 
 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 

Escalões Rendimento Per-capita1 Limites do valor a 
calcular no rendimento 

per capita2 

Valor do 
prolongamento 

horário conforme 
Despacho 300/97 de 9 

setembro2 

Valor a praticar pela CMS para 
o prolongamento de horário 

em 2016/2017 
(com isenção/redução) 

Valor do custo da 
mensalidade para 

fornecimento refeições 

 

1º Até 145,50€ 
(até 30% da RMM) 

Até 5% Até 7,28€ Isentos3 Isentos3 

2º De 145,51€ a 242,50€ 
(>30% até 50% da RMM) 

Até 10% De 14,55€ até 24,25€ De 7,28€ até 12,13€ 4 
(Redução de 50%) 

3,00€4 

(Redução de 50%) 

3º De 242,51€ até 339,50€ 
(>50% até 70% da RMM) 

Até 12,50% De 30,31€ até 42,44€ De 15,16€ até 21,22€ 
(Redução de 50%) 

6,00€ 

 

4º De 339,51€ até 485,00€ 
(>70% até 100% da RMM) 

Até 15% De 50,93€ até 72,75€ 35,65€ até 50,93€ 
(Redução de 30%) 

6,00€ 

 

5º >485,01€ até 727,50€ 
(>100% até 150% da 
RMM) 

Até 15% 72,76€ até 109,13€ 50,93€ até 76,39€ 
(Redução de 30%) 

6,00 

 

6º >727,51€ 
(>150% da RMM) 

Até 17,50% Desde 109,14€ Desde 76,40€ 
(Redução de 30%) 

6,00€ 

 

1 - Com base na Remuneração Mínima Mensal – 530,00€ 

2 – Com base no Despacho nº 11861/2013, de 12 de setembro fixado pelo Ministério da Educação 

3 – Alunos posicionados no 1º escalão do abono de família 

4 – Alunos posicionados no 2º escalão - redução de 50%  

 
O pagamento da comparticipação mensal deve ser efetuado no final de cada mês no Setor de Atendimento ao 
Público (edifício da Câmara Municipal). 
O valor da comparticipação mensal a pagar é fixo no entanto, o valor da mensalidade poderá ser reduzido de 
forma proporcional sempre que a criança não utilize a totalidade dos serviços da Componente de Apoio à 
Família por motivos de doença (devidamente comprovada com declaração médica); desistência (comunicada 
por escrito); início de frequência dos serviços após o primeiro dia útil do mês a que se refere; períodos de 
interrupção letiva. 
No caso de famílias monoparentais poderá ser deduzido 20% ao rendimento bruto do agregado familiar. Neste 
caso o Encarregado de Educação deve apresentar o documento comprovativo da referida situação. 
Pais/Encarregados de Educação com deficiência: Poderá ser deduzido 20% ao rendimento bruto do agregado 
familiar desde que um dos elementos progenitores seja deficiente. Neste caso o Encarregado de Educação 
deve apresentar o documento comprovativo da referida deficiência (igual ou superior a 60%). 
O atraso na liquidação da mensalidade por mais de 30 dias implica a suspensão imediata da frequência nos 
serviços de apoio à família até à regularização do respetivo pagamento. 
 
A não utilização dos serviços CAF por um período superior a 30 dias implica o cancelamento da inscrição exceto 
quando a ausência se deva a motivos devidamente justificados (doença ou outros) e comunicada por escrito à 
Câmara Municipal de Serpa. As desistências devem ser comunicadas por escrito em formulário próprio 
disponível no Setor de Atendimento ao Público. O não cumprimento implica o pagamento integral da 
mensalidade. 

 
7 - Situações Especiais 
Sempre que a necessidade de frequência dos serviços CAF seja comprovada por indicação médica e 
Agrupamento de Escola, a criança ficará autorizada a frequentar os serviços sem que se mantenha a premissa 
de incompatibilidade dos horários de trabalho dos Encarregados de Educação.  
 
A decisão final relativamente às situações especiais é da competência do(a) Vereador(a) do Pelouro da  
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Educação da Câmara Municipal de Serpa. 
 

8- Aspetos Finais 
Até ao dia 30 de agosto de cada ano será comunicada por escrito, aos Encarregados de Educação, a decisão 
respeitante à candidatura nos serviços CAF. 
 
O Município de Serpa poderá, em caso de dúvida sobre os rendimentos familiares e horários de trabalho, 
desenvolver as diligências complementares que considere adequadas ao apuramento da situação do agregado 
familiar da criança. 
 
As falsas declarações ou omissões de dados implicam, para além do eventual procedimento legal, o imediato 
cancelamento da inscrição na Componente de Apoio à Família. 
 
Todos os casos omissos nestas Normas de Funcionamento serão analisados e decididos pelo Vereador(a) do 
Pelouro, no(a) qual, com a aprovação deste documento, e por deliberação do Executivo Municipal de Serpa, é 
delegada tal competência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Direito de preferência – Anúncio n.º 34816/2016 

Nº Pedido 34816/2016 - Data do Anúncio 19-08-2016 - Data de Disponibilização no Site 19-08-2016  
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação 
SARA EMÍLIA CAEIRO MARTINS CUNHA  
NIF/NIPC - 121359352  
 
E-mail 
SARACUNHA1955@HOTMAIL.COM  
Telefone - 964388204  
 
Endereço 
RUA PALMIRA BASTOS, LOTE 86, R/C FTE., BAIRRO DA ESPERANÇA, 2695-570 SÃO JOÃO DA TALHA  
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

ANTONIA CAEIRO DIMAS PEREIRA 116352841 

Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA QUARESMA 146983483 

MARIA MARTINS PICA QUARESMA 146983475 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - 361  
Descrição em Ficha - ----  
Artigo Matricial - 786  
Quota Parte - 1/1  
Fração Autónoma - ----  
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 50 m2  
Área Total - 122 m2 
Arrendado - Não  
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Destino - Habitação    
Localização do Imóvel  
Endereço - ESTRADA INTERNACIONAL, N.º 3  
Distrito - Beja  
Concelho - Serpa  
Freguesia - Vila Verde de Ficalho  
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda  
Preço - 25000      Moeda Euros  
Data previsível do negócio 
30-09-2016  

 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, face à 

localização do imóvel e ao valor de venda, considera não existir interesse na referida aquisição. 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda 

do imóvel sito na Estrada Internacional, n.º 3 em Vila Verde de Ficalho. ------------------------------- 

 

6. Futebol Clube de Vale de Vargo – Pedido de apoio para o III Passeio Equestre 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que o Futebol Clube Vale de 

Vargo solicita apoio pontual para a realização do passeio Equestre realizado no dia 3 de 

setembro de 2016 e de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 

Associativo, Capitulo I e IV, propõem a atribuição de um subsídio de 200,00€ (duzentos euros). 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento com o número sequencial 12918/2016.  

 Deliberação  

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

12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Futebol Clube de Vale de Vargo, um subsídio 

no valor de 200,00 (duzentos euros) para apoio na realização do III Passeio Equestre. -------------- 

 

7. Associação Santa Filomena, a Milagrosa – Pedido de apoio 

A Associação Santa Filomena, a Milagrosa expõe à Câmara Municipal as dificuldades com que 

se debate. Esta Associação está a apoiar 50 famílias carenciadas do concelho de Serpa, Moura e 

Beja, com um cabaz mensal de alimentos, roupa, calçado, têxteis, móveis, utensílios para bébé, 

brinquedos, entre outros.  

A receita é obtida através de uma quota mensal de 0,50 € e de alguns donativos.  

Para poder dar continuidade a este projeto, recorreram à candidatura a uma medida de apoio 

“Estimulo Emprego” no âmbito do IEFP, para contratação de uma pessoa, a termo certo por um 
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período de doze meses, cujo vencimento mensal terá como base o ordenado mínimo, com 

todas as outras despesas inerentes a um contrato de trabalho.  

Para fazer face a esta despesa e sendo pouca a disponibilidade financeira da Associação, 

solicitam à Câmara Municipal um apoio para o prosseguimento deste projeto.  

 

Sobre este assunto, os Serviços de Ação Social informam que a Associação é parceira na Rede 

Social, com um papel bastante ativo na dinamização do grupo de intervenção social, presença 

assídua nas iniciativas sociais e no plenário do CLAS e com intervenção social importante na 

freguesia de Brinches com apoio também à freguesia de Pias, bem como um Loja Social em 

Brinches. Pelo que, pronunciam-se favoravelmente ao apoio solicitado para o vencimento de 

um administrativo, sendo este determinante para o funcionamento da própria Associação e por 

se tratar da criação de mais um posto de trabalho, propondo a atribuição de um subsídio no 

valor de 1.000 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

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

12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Santa Filomena, a Milagrosa um 

subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros). -------------------------------------------------------------------- 

A Srª Vereadora Isabel Estevens ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por 

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

 

8. Associação Ser Vida – Associação para a Promoção da Saúde e Bem Estar – Pedido 

de apoio 

A SER VIDA Associação para a Promoção da Saúde e Bem Estar, remete oficio a agradecer a 

colaboração e apoio que a Camara Municipal de Serpa deu a esta associação durante o ano de 

2015 e que muito contribuiu para a realização da sua missão e o atingir dos seus objetivos e 

acreditando que o trabalho em parceria é fundamental, pois as sinergias potencializam a ação 

humana e favorecem a eficácia e a eficiência da mesma e considerando este pressuposto assim 

como o da co-responsabilização, solicitam à autarquia apoio logístico e financeiro para 

continuidade do seu trabalho. 

São uma associação sem fins lucrativos cujo trabalho se alicerça maioritariamente no 

voluntariado dos seus sócios e simpatizantes, no entanto sem capacidade de 

autofinanciamento total, pela sua natureza jurídica e pela natureza do trabalho que 

desenvolve. Referem que o apoio de um administrativo é indispensável para o funcionamento 

da associação, sendo este o seu maior encargo financeiro. 

Apresentam o seu Relatório de Atividades e de Contas de 2015 e Plano de Atividades e 

Orçamento para 2016. 
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Sobre o assunto, os Serviços de Ação Social informam que a Associação é parceira na Rede 

Social, com um papel bastante ativo na dinamização do grupo de intervenção social, presença 

assídua nas iniciativas sociais e no plenário do CLAS, com intervenção social importante no 

âmbito do voluntariado e dinamização da loja social de Serpa e em todas as iniciativas da 

câmara esta entidade promove ações de parceria (por ex. Jornadas Sénior,…). 

Pronunciam-se favoravelmente ao apoio solicitado para o vencimento de um administrativo, 

sendo este determinante para o funcionamento da própria Associação e por se tratar da 

criação de mais um posto de trabalho, propondo a atribuição de um subsídio no valor de 1.000 

euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

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

12 de setembro e do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à SER VIDA Associação para a Promoção da 

Saúde e Bem Estar, um subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros). -------------------------------------- 

 

 

9. Concurso público internacional para aquisição de gasóleo rodoviário – Ratificação 

da minuta do contrato 

Nos termos do artigo 98º, nº 1 do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, a Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento elaboram a minuta do contrato respeitante ao concurso público 

internacional para aquisição de gasóleo rodoviário, para ser aprovada pelo órgão competente 

para a decisão de contratar (Câmara Municipal), com informação que o adjudicatário Petróleos 

de Portugal – Petrogal, S. A. submeteu na plataforma eletrónica SaphetyGov, em uso neste 

Município, o Seguro-Caução com a Apólice nº 100017361/200, no valor de 16.500,00€ 

(dezasseis mil e quinhentos euros), que corresponde a 5% do valor contratual, emitido pela 

Cosec – Companhia de Seguro de Créditos, S. A. a 05-09-2016.  

Tendo em conta a urgência do procedimento, sugerem que a minuta do contrato seja 

apresentada para Despacho do Sr. Presidente e seja remetida a ratificação à Câmara Municipal, 

de acordo com o estipulado no nº 3, do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  

 

 Deliberação  

Face ao exposto e de acordo com o estipulado no nº 3 do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria com três abstenções dos Senhores 

Vereadores do PS, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 8 do corrente 

mês de setembro, respeitante à aprovação da minuta do contrato do concurso público 

internacional para aquisição de gasóleo rodoviário, a qual consta de pasta anexa à presente ata, 

dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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10. Concurso público internacional para aquisição de gasóleo rodoviário – Ratificação 

da decisão de contratar e autorização para realização da despesa 

Face à urgência no prosseguimento do processo, o Sr. Presidente emitiu despacho em 1 do 

corrente mês de setembro, relativo à decisão do contratar e autorização para realização da 

despesa, conforme Relatório Final que a seguir se transcreve, pelo que solicita a respetiva 

ratificação:  
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 Intervenções 

O Sr. Vereador Noel Farinho manifestou dúvidas sobre a necessidade de ratificação deste 

assunto, uma vez que a reunião da Câmara Municipal realizou-se no dia 31 de agosto e o 

despacho do Presidente foi proferido no dia 1 de setembro, julga por isso que poderia o 

assunto ter sido agendado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente referiu que esta possibilidade de proferir despacho, para posterior ratificação, 

nunca foi usada de forma abusiva, mas apenas no prosseguimento de processos urgentes e 

neste caso em concreto, trata-se da conclusão do processo de concurso. Mas não foi possível 

incluir o assunto nessa reunião de 31 de agosto, uma vez que os assuntos são agendados cinco 

dias antes da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

De acordo com o estipulado no nº 3 do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 1 do corrente mês de setembro, respeitante 

à decisão de contratar e autorização para realização da respetiva despesa, no que se refere ao 

concurso público internacional para aquisição de gasóleo rodoviário. ----------------------------------- 

 

 

11. Pedido de parecer de constituição de compropriedade e aumento de compartes 

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

Na sequência da análise do assunto designado em epígrafe, na reunião da Câmara Municipal 

realizada no dia 17 de agosto, e por se ter verificado um lapso na transcrição do parecer 

técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação proferida na 

referida reunião, a qual passa a ter o seguinte teor: 

 

«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 desfavorável 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: 
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- 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".» ------------------ 

 

 

12. 9ª Alteração ao Orçamento e 6ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

Foi analisada 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 eleitos do Partido Socialista, aprovar a 

9ª alteração ao Orçamento e 6.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme 

documentos que constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------- 

 

13. Contratação de empréstimo – Aprovação das minutas dos contratos 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, datada de 9 do corrente mês de setembro, 

emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica, cujo teor é o seguinte:  

 

«Na sequência das reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Serpa, de 22 e 

30 de junho de 2016, respetivamente, foi deliberado proceder à contratação de dois 

empréstimos com a Caixa Geral de Depósitos, nos termos constantes da respetiva proposta. 

Posteriormente veio a mesma Caixa Geral de Depósitos fazer a entrega dos devidos contratos, 

para aprovação pela Câmara Municipal e posterior outorga. 

Analisado o teor dos contratos foram identificadas diversas cláusulas que, além de não 

constarem da proposta apresentada inicialmente, continham condições manifestamente mais 

gravosas para o Município de Serpa. 
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Contactada a Caixa Geral de Depósitos, em 29 de julho, foi possível expurgar, desde logo, as 

seguintes Cláusulas: 

- Cláusula 16.1, alíneas c), d), e), g) e h); 

- Cláusula 19.1, alíneas b), c) e d). 

Na mesma altura foi ainda solicitada a eliminação integral da Cláusula 5.4 e a eliminação parcial 

da Cláusula 5.3 (parte final), remanescendo o seguinte teor: 

“Cláusula 5.3.  

A Caixa tem a faculdade de suspender as utilizações solicitadas e não permitir mais utilizações 

do crédito aberto a favor do MUNICÍPIO previstas neste Contrato, caso se verifique alguma 

causa de exigibilidade antecipada nos termos estabelecidos no presente Contrato.” 

Efetivamente foi entendido que, em particular estas duas ultimas Cláusulas eram 

absolutamente inaceitáveis, porquanto: 

- Não constavam da proposta inicial apresentada e, como tal, não tinham sido objeto de 

sindicância e análise comparativa em fase de apreciação das propostas.  

- Em resultado do exposto, não tinham sido, de igual forma, apreciadas e aprovadas nas 

referidas reuniões da Câmara Municipal e Assembleia Municipal de Serpa; 

Neste aspeto importa ainda referir que os convites para apresentação de propostas referiam 

expressamente que os interessados, além de darem resposta aos requisitos constantes do 

convite, deviam indicar as “demais condições que considerem relevantes” para a apreciação das 

propostas; 

- Conferiam ao contrato um grau de incerteza absolutamente inaceitável, sobretudo quando 

perante períodos de execução de até 2 anos; 

- Acresce ainda que o referido grau de incerteza ficava exclusivamente dependente de critérios 

vagos e subjetivos, tais como o “juízo razoável da Caixa”; 

- Por último, embora num juízo de prognose fundado na jurisprudência recente do Tribunal de 

Contas, entendeu-se que tal entidade certamente recusaria conceder o Visto ao contrato, em 

face do que antecede. 

Após um processo de negociação que se prolongou por todo o mês de agosto, finalmente, no 

passado dia 2 de setembro, a Caixa Geral de Depósitos veio dar o seu assentimento às 

alterações propostas pelo Município de Serpa. 

Em face ao exposto, remete-se para apreciação e aprovação da Câmara Municipal de Serpa, as 

minutas dos contratos de empréstimo no valor de 750 000,00€ e 400 000,00€, a celebrar com a 

Caixa Geral de Depósitos.»  
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 Intervenções 

Sobre o assunto, o Sr. Vereador Noel Farinho disse que os eleitos do PS nada têm a questionar 

sobre a legalidade do processo, mas irão abster-se na votação do assunto, por uma questão de 

coerência com as suas posições e lembram que no início do mandato disponibilizaram-se para 

cooperar, no sentido de se encontrarem soluções para o problema financeiro em que o 

município tem estado mergulhado. Após três anos a ouvir o Sr. Presidente a repetir que a 

situação financeira estava melhor, têm dificuldade em compreender a razão deste empréstimo. 

Por isso, não querem ficar associados a mais esta divida.   

 

O Sr. Presidente respondeu que no início do mandato colocou-se a hipótese de se avançar para 

os empréstimos, tendo-se iniciado depois o processo de saneamento financeiro, que não 

chegou a prosseguir, uma vez que se conseguiu controlar a divida a fornecedores. Mas os 

empréstimos que agora estão em curso dizem respeito a investimentos que não são possíveis 

de concretizar através das candidaturas ao quadro comunitário de apoio. ----------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho diz que considera extemporâneos estes empréstimos e que os 

mesmos não têm fundamento lógico, face à informação até aqui disponibilizada pelo Sr. 

Presidente em relação às contas do município. --------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do PS, 

aprovar as minutas dos contratos de empréstimo no valor de 750 000,00€ e 400 000,00€, a 

celebrar com a Caixa Geral de Depósitos, bem como o respetivo plano de pagamento, conforme 

documentos que constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------- 

 

14. Definição da taxa de IMI para 2017 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, datada de 9 do corrente mês de setembro, 

emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica, cujo teor é o seguinte:  

«De harmonia com as disposições conjugadas do artigo 25º, n.º 1, alínea d), do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo 
Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.ºs 1 e 5 do artigo 112º, 
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 
12 de novembro, com a redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento de Estado 
2016), compete aos municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixar entre 
0,3 % e 0,45 %, a taxa de Imposto Municipal sobre os prédios urbanos a aplicar em cada 
ano.  
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Determina ainda o citado artigo 112º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis: 

a) Que os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem definir áreas 
territoriais, correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam 
objeto de operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação, e majorar ou 
minorar até 30% a taxa que vigorar para o ano a que respeita o imposto.  

b) Que os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem definir áreas 
territoriais correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias e fixar uma 
redução até 20% da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios 
urbanos arrendados, que pode ser cumulativa com a definida na alínea anterior.  

c) Que os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem majorar até 
30% a taxa aplicável a prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os que, face 
ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam 
perigar a segurança de pessoas e bens.  

d) Que os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem majorar até 
ao dobro a taxa aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em 
situação de abandono, não podendo da aplicação desta majoração resultar uma coleta de 
imposto inferior a (euro) 20 por cada prédio abrangido. Constitui competência dos 
municípios proceder ao levantamento dos prédios rústicos com áreas florestais em situação 
de abandono e à identificação dos respetivos proprietários, até 30 de março de cada ano, 
para posterior comunicação à Direcção-Geral dos Impostos. 

e) Que os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem fixar uma 
redução até 50 % da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios 
classificados como de interesse público, de valor municipal ou património cultural, nos 
termos da respetiva legislação em vigor, desde que estes prédios não se encontrem 
abrangidos pela alínea n) do n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

f) Que os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem elevar ao 
triplo, as referidas taxas (de 0,3 % a 0,45 %) nos casos de prédios urbanos que se encontrem 
devolutos há mais de um ano e de prédios em ruínas, considerando-se devolutos ou em 
ruínas, os prédios como tal definidos em diploma próprio. Para tal compete às Câmara 
Municipais a identificação dos prédios ou frações autónomas em ruínas e sua comunicação 
à Direcção-Geral dos Impostos. 

As deliberações da Assembleia Municipal devem ser comunicadas à Direcção-Geral dos 
Impostos, por transmissão eletrónica de dados, para vigorarem no ano seguinte, aplicando-
se a taxa mínima supra referida (0,3 %), caso a comunicação não seja recebida até 30 de 
novembro. 

No caso de as deliberações compreenderem zonas delimitadas de freguesias ou prédios 
individualmente considerados, das comunicações referidas no número anterior deve 
constar a indicação dos artigos matriciais dos prédios abrangidos, bem como o número de 
identificação fiscal dos respetivos titulares. 
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Dados estatísticos: 

Evolução da Receita IMI 2013 - 2014 - 2015 

Ano 
Exercício  

Receita do Município Deduções Receita Liquida 

2013 734 754,75€ 41 246,49€ 693 508,26€ 

2014 829 412,18€ 63 935,41€ 765 476,77€ 

2015 992 646,87€ 72 995,50€ 919 651,37€ 

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Portal das Finanças) 

 

Prédios Urbanos 2015 

 
Coleta (em euros) Nº de 

prédios 

Total prédios urbanos isentos (isenção 
total) 

469 
------ ------- 

Total Prédios urbanos não isentos 10576   

 Até 100,00 7909 

100,00 a 200,00 1671 

200,00 a 300,00 688 

300,00 a 400,00 169 

400,00 a 500,00 67 

500,00 a 600,00 34 

600,00 a 700,00 11 

700,00 a 800,00 5 

800,00 a 900,00 2 

900,00 a 1 000,00 7 

1 000,00 a 2 000,00 11 

2 000,00 a 3 000,00 2 

Total Prédios urbanos 11045   

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Portal das Finanças) 
 

Prédios Rústicos 2015 

  Coleta (em 
euros) 

Nº de prédios 

Total prédios rústicos isentos (isenção 
total) 

1834 -------- -------- 

Total prédios rústicos não isentos 9878   

 0 a 1 6306 

1 a 5 2588 
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5 a 100 932 

100 a 200 35 

200 a 300 9 

300 a 400 6 

400 a 500 2 

Total prédios rústicos 11712   

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira – Portal das Finanças) 

 

Em face ao exposto, e de acordo com: 

- O artigo 112º, n.ºs 1 e 5, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de novembro, conjugado com o disposto na alínea ccc), do 
n.º 1, do artigo 33º e da alínea d), do n.º 1, do artigo 25º, ambos do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, deve a presente 
matéria ser apreciada em reunião de Câmara Municipal e posteriormente submetida à 
Assembleia Municipal, para deliberação.»  

 

De acordo com o artigo 112.º-A, do Código do IMI, os municípios podem aprovar ainda uma redução da 
taxa do imposto municipal sobre imóveis a aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a 
habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar atendendo ao número de 
dependentes que compõem o respetivo agregado familiar, de acordo com o seguinte: 
 

Número de dependentes a 
cargo 

Dedução fixa (em €)  

1 
2 

3 ou mais 

20 
40 
70 

  
Conforme informação prestada pela Autoridade Tributária no passado dia 13 de setembro, da aplicação 
da referida dedução fixa, resultaria uma redução da receita de IMI, no valor estimado de 30 200,00€ 
 

IMI - Previsão de Redução 

Dependentes 1 
Redução 

20€ 2 
Redução 

40€ 3 
Redução 

70€ 

Agregados 540   401   48   

Valor Patrimonial 
Tributário 21897430,08€   18235073,55€   2280306,21€   

Coleta IMI 2014 48321,72€ 10800,00€ 55704,66€ 16040,00€ 6285,92 € 3.360,00 € 

Coleta 2015 total 110312,3 

Redução Coleta 30200 
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À semelhança do ano anterior optou-se por uma redução generalizada da Taxa do IMI para  
0,32%, que se traduz, em termos estimados e tendo por referência o valor da receita líquida de 
IMI recebida no ano de 2015 (919 651,37€, resultante da aplicação de uma taxa de 0,35%), numa  
redução de 78 800,00€. 

Assim, o Sr. Presidente da Câmara propõe para os prédios urbanos, a fixação da taxa de 0,32% e 
a redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de interesse público, de valor 
municipal ou património cultural e a majoração em 30% da taxa de IMI para prédios urbanos 
degradados.  

 Intervenções 

Sobre o assunto, o Sr. Vereador Noel Farinho interveio para propor uma taxa de 0,30% à 
semelhança do proposto no ano passado e referiu que concorda com as majorações propostas, 
mas gostavam de associar também o IMI Familiar. A proposta de 0,30% tem como fundamento 
o facto de não haver perda de receita, não teria um impacto significativo no Município e as 
pessoas beneficiariam de um fator de atratividade no município.  

O Sr. Presidente referiu que o valor do IMI tem vindo a subir ao longo dos anos, mas é pena que 
não se tenham avaliado também os prédios rurais, pois se houvesse um equilíbrio seria muito 
melhor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interveio também o Sr. Vereador João Santos para dizer que, se segundo o Sr. Presidente não 
iria ter grandes benefícios para as famílias, passar de 0,32% para 0,30%, então nessa 
perspetiva, passar de 0,34% para 0,32% também não terá grande benefício, pelo que, pela 
lógica do Sr. Presidente, mais valia ficar tudo igual. Acrescentou ainda o Vereador que, de facto, 
considera que o que está em causa é uma posição política por parte dos vereadores da CDU, 
que propõem uma redução da taxa menor que aquela que propõem os vereadores do PS, pois 
o menor encaixe financeiro para a autarquia que a redução do IMI para 0,30 iria acarretar seria 
de pouca expressão, principalmente numa altura em que a Câmara se prepara para novos 
investimentos, e está a recorrer a novos empréstimos bancários de monta elevada. --------------- 

Votação:  

Proposta dos eleitos da CDU:  

- Fixação de taxa de 0,32% para os prédios urbanos; 
- A redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor 
municipal ou património cultural; 
- Majoração em 30% da taxa de IMI para prédios urbanos degradados. 
Quatro votos a favor dos eleitos da CDU e três votos contra dos eleitos do PS. 

Proposta dos eleitos do PS:  

- Fixação de taxa de 0,30% para os prédios urbanos; 
- A redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor 
municipal ou património cultural; 
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- Majoração em 30% da taxa de IMI para prédios urbanos degradados. 

- Introdução do IMI Familiar. 

Três votos a favor dos eleitos do PS e quatro votos contra dos eleitos da CDU.  

 Deliberação  

De acordo com a votação, foi deliberado, por maioria, com quatro votos a favor da CDU e três 

votos contra do PS, de harmonia com as disposições conjugadas do artigo 25º, n.º 1, alínea d), 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e n.ºs 1 e 5 do artigo 112º, do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro, com a 

redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento de Estado 2016), propor à 

Assembleia Municipal a fixação das seguintes taxas de Impostos Municipal sobre imóveis: 

 

- Prédios urbanos -  Fixação de taxa de 0,32%; 

- A redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor 

municipal ou património cultural; 

e, 

- A majoração em 30% da taxa de IMI para prédios urbanos degradados. 

 

15. 32ª Ovibeja 2015 – Comparticipação dos municípios associados 

Foi analisado o seguinte ofício, remetido pela CIMBAL, em 21 de julho do ano transato, 

respeitante à 32ª Ovibeja:  
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A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 12916/2016. 
 

 Deliberação 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à transferência para a CIMBAL de 

uma verba no valor de 238,31 (duzentos e trinta e oito mil e trinta e um euros), respeitante à 

comparticipação do nosso município para a 32ª Ovibeja 2015. ------------------------------------------ 

 
 
16. Proposta de 1ª alteração ao loteamento municipal para a área de expansão da 

Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento  

Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 
datada de 8 do corrente mês de setembro:  

 
1 - «Propõe-se o envio para reunião de câmara municipal, da proposta de alteração ao 
Loteamento Municipal para a área de expansão da Zona de Atividades Económicas de 
V.N.S.Bento, também designado Loteamento II da ZAE de V.N.S.Bento, aprovado em reunião de 
Câmara Municipal de 2016.04.20. 
2 - A 1.ª alteração ao Loteamento II da ZAE_VNSB (designação adotada doravante por facilidade 
de escrita) surge como forma de adequar a divisão fundiária a um investimento relevante que 
surgiu posteriormente e como forma de uniformizar com os critérios que têm vindo a ser 
adotados para as outras ZAE do município. 
3 - As alterações propostas são: 
- Aumento da área do lote 9 para 2.817,00m2 adicionando 506,00m2 do lote 10 e 505,00 m2 de 
área de espaço verde; 
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- Aumento da área do lote 11 para 902,00m2 adicionando 198,00m2 do lote 10; 
- Eliminação do lote 10 pela distribuição da sua área (704,00m2) pelos lotes 9 e 11; 
- O polígono de implantação passa a coincidir com a área do lote; 
- Como resultado da exigência para cumprir o Índice de Ocupação Bruto de 0,45 estabelecido 
no Plano de Urbanização de Vila Nova de São Bento aos lotes 11 e 12 é atribuído uma área de 
construção simbólica de 200,00m2. Esta área de construção será aumentada quando da 
ampliação do Loteamento II da ZAE_VNSB, momento em que o índice bruto poderá ser 
trabalhado de modo a resolver estes dois lotes do modo que então se tiver por mais 
conveniente. 
4 – As alterações estão conforme o Plano de Urbanização de VNSB. 
5 - Nos termos do n.º 8 do artigo 27.º do RJEU 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.  
5.1 - No caso em apreço existe uma variação da área de construção de 1% pelo que se 
enquadra no n.º 8 do artigo 27.º do RJEU. 
6 – Face ao referido nos pontos 4 e 5 a proposta de alteração reúne condições para aprovação.  
 

 Deliberação 
De acordo com o parecer técnico, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de 
alteração ao Loteamento Municipal para a área de expansão da Zona de Atividades Económicas 
de V.N.S.Bento, também designado Loteamento II da ZAE de V.N.S.Bento, em conformidade 
com a memória descritiva e respetivas plantas que constam do anexo à presente ata, dela 
fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa 

Na sequência da apreciação do assunto na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 20 de 

abril do corrente ano, respeitante à candidatura da Srª Teresa Maria Gomes Salvador, residente 

em A-do-Pinto, os Serviços de Ação Social propõem o seguimento do processo tendo em conta 

a necessidade urgente de intervenção, face ao agravamento do estado de saúde do jovem em 

causa. 

Foi analisada a seguinte proposta de intervenção dos respetivos serviços da autarquia: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal concordou com a proposta apresentada pelos serviços para intervenção na 

habitação sita na Rua de Sevilha, n.º 14, em A-do-Pinto, no âmbito do Programa Municipal de 

Apoio à Reabilitação da Habitação no concelho de Serpa. ------------------------------------------------ 

 

18. Pedido de emissão de parecer à isenção de IMT – Prédios localizados em Pias e 

Vale de Vargo 

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

Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 9 do corrente mês de setembro, cujo teor é o 

seguinte:  

«Pelos ofícios com os registos de Entrada 4821 e 9998 de 2016, veio a Autoridade Tributária e 
Aduaneira solicitar “a emissão e envio do parecer vinculativo referido nos nos. 3 e 4 do artigo 10º 
do Código do IMT, comprovando que se encontram preenchidos os requisitos legais para 
atribuição da isenção em epigrafe”, mais concretamente, isenção de IMT, nos termos do artigo 6º, 
alínea h), conforme pedido apresentado por EDIA – Empresa de Desenvolvimento e 
Infraestruturas do Alqueva, SA. 

De acordo com a referida disposição legal (artigo 6º, alínea h, do Código do IMT), ficam isentas de 
IMT “as aquisições de bens situados nas regiões economicamente mais desfavorecidas, quando 
efetuadas por sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial, que os destinem ao 

exercício, naquelas regiões, de atividades agrícolas ou industriais consideradas de superior 

interesse económico e social.” 

Acrescenta o n.º 3, do artigo 10º, que a referida isenção só será reconhecida “se a câmara 

municipal competente comprovar previamente que se encontram preenchidos os requisitos para a 
sua atribuição”, mediante a emissão de parecer vinculativo. 

Apreciado o pedido, em face do que antecede e de forma a preparar adequadamente a 
deliberação camarária, solicitou-se à Autoridade Tributária e Aduaneira que fosse esclarecido 
precisamente sobre que requisitos específicos se devia pronunciar o Município considerando: 

- Que os bens se situam em região economicamente mais desfavorecida, resulta da localização 
dos prédios, demonstrada pela respetiva inscrição matricial e da Lista anexa à Portaria n.º 
22/2015, de 5 de fevereiro; 

- Que a aquisição será efetuada por “sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial”, 
resulta da própria designação da Requerente e, em caso de dúvida, apenas pode ser comprovado 
mediante exibição de Certidão do Registo Comercial; 

- Que as aquisições se destinam ao exercício “de atividades agrícolas ou industriais consideradas 
de superior interesse económico e social” resulta do disposto no Decreto-Lei n.º 42/2007, de 22 de 
fevereiro, mais concretamente artigo 9º, n.º 1, ao determinar que, “para todos os efeitos legais, o 
empreendimento é considerado de interesse nacional, sendo equiparado a projeto de potencial 
interesse nacional (PIN), para efeitos do disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 
95/2005, de 24 de Maio.” 

Em resposta ao solicitado, por ofício de 02/09/2016, veio a Autoridade Tributária e Aduaneira 
comunicar, de forma lacónica e redundante, que “a necessidade de emissão de parecer 
vinculativo prévio por parte da câmara municipal competente é uma exigência legal, prevista nos 
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nos. 3 e 4 do artigo 10 do Código do IMT, sem o qual é vedado à Administração Tributária e 

Aduaneira apreciar as isenções requeridas”. 

Em face ao exposto e por se afigurar que todos os requisitos indicados no artigo 6º, alínea h), do 
Código do IMT, se encontram demonstrados, designadamente por disposição legal, documento ou 
certidão oficial, propõe-se a apreciação em próxima reunião da Câmara Municipal de Serpa e a 
emissão de Parecer Prévio Vinculativo favorável à isenção de Imposto Municipal sobre a aquisição 
onerosa que a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA, vai efetuar 
dos imóveis a seguir indicados.» 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

isenção de Imposto Municipal sobre a aquisição onerosa que a EDIA – Empresa de 

Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA, vai efetuar dos imóveis acima indicados. 

 

 

19. Pedido de emissão de parecer à isenção de IMT – Prédios localizados em Pias  

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

Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 9 do corrente mês de setembro, cujo teor é o 

seguinte:  

«Pelos ofícios com os registos de Entrada 4823 e 9997 de 2016, veio a Autoridade Tributária e 
Aduaneira solicitar “a emissão e envio do parecer vinculativo referido nos nos. 3 e 4 do artigo 10º 
do Código do IMT, comprovando que se encontram preenchidos os requisitos legais para 
atribuição da isenção em epigrafe”, mais concretamente, isenção de IMT, nos termos do artigo 6º, 
alínea h), conforme pedido apresentado por EDIA – Empresa de Desenvolvimento e 
Infraestruturas do Alqueva, SA. 

De acordo com a referida disposição legal (artigo 6º, alínea h, do Código do IMT), ficam isentas de 
IMT “as aquisições de bens situados nas regiões economicamente mais desfavorecidas, quando 
efetuadas por sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial, que os destinem ao 
exercício, naquelas regiões, de atividades agrícolas ou industriais consideradas de superior 
interesse económico e social.” 

Acrescenta o n.º 3, do artigo 10º, que a referida isenção só será reconhecida “se a câmara 
municipal competente comprovar previamente que se encontram preenchidos os requisitos para a 
sua atribuição”, mediante a emissão de parecer vinculativo. 

Apreciado o pedido, em face do que antecede e de forma a preparar adequadamente a 
deliberação camarária, solicitou-se à Autoridade Tributária e Aduaneira que fosse esclarecido 
precisamente sobre que requisitos específicos se devia pronunciar o Município considerando: 

- Que os bens se situam em região economicamente mais desfavorecida, resulta da localização 
dos prédios, demonstrada pela respetiva inscrição matricial e da Lista anexa à Portaria n.º 
22/2015, de 5 de fevereiro; 
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- Que a aquisição será efetuada por “sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial”, 
resulta da própria designação da Requerente e, em caso de dúvida, apenas pode ser comprovado 
mediante exibição de Certidão do Registo Comercial; 

- Que as aquisições se destinam ao exercício “de atividades agrícolas ou industriais consideradas 
de superior interesse económico e social” resulta do disposto no Decreto-Lei n.º 42/2007, de 22 de 
fevereiro, mais concretamente artigo 9º, n.º 1, ao determinar que, “para todos os efeitos legais, o 
empreendimento é considerado de interesse nacional, sendo equiparado a projeto de potencial 
interesse nacional (PIN), para efeitos do disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 
95/2005, de 24 de Maio.” 

Em resposta ao solicitado, por ofício de 02/09/2016, veio a Autoridade Tributária e Aduaneira 
comunicar, de forma lacónica e redundante, que “a necessidade de emissão de parecer 
vinculativo prévio por parte da câmara municipal competente é uma exigência legal, prevista nos 
nos. 3 e 4 do artigo 10 do Código do IMT, sem o qual é vedado à Administração Tributária e 
Aduaneira apreciar as isenções requeridas”. 
Em face ao exposto e por se afigurar que todos os requisitos indicados no artigo 6º, alínea h), do 
Código do IMT, se encontram demonstrados, designadamente por disposição legal, documento ou 
certidão oficial, propõe-se a apreciação em próxima reunião da Câmara Municipal de Serpa e a 
emissão de Parecer Prévio Vinculativo favorável à isenção de Imposto Municipal sobre a aquisição 
onerosa que a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA, vai efetuar 
dos imóveis a seguir indicados.» 

 

Pedido de Isenção de IMT – Identificação dos Imóveis 

- “Herdade dos Caliços”, localizado na Freguesia de Pias, Concelho de Serpa, Distrito de Beja, inscrito na matriz 
predial rústica sob o Artigo Matricial n.º 49 da Secção C daquela Freguesia; 

- “Aforados”, localizado na Freguesia de Pias, Concelho de Serpa, Distrito de Beja, inscrito na matriz predial rústica 
sob o Artigo Matricial n.º 50 da Secção C daquela Freguesia; 

- “Aforados”, localizado na Freguesia de Pias, Concelho de Serpa, Distrito de Beja, inscrito na matriz predial rústica 
sob o Artigo Matricial n.º 51 da Secção C daquela Freguesia; 

- “Aforados”, localizado na Freguesia de Pias, Concelho de Serpa, Distrito de Beja, inscrito na matriz predial rústica 
sob o Artigo Matricial n.º 52 da Secção C daquela Freguesia; 

- “Aforados”, localizado na Freguesia de Pias, Concelho de Serpa, Distrito de Beja, inscrito na matriz predial rústica 
sob o Artigo Matricial n.º 53 da Secção C daquela Freguesia; 

- “Aforados”, localizado na Freguesia de Pias, Concelho de Serpa, Distrito de Beja, inscrito na matriz predial rústica 
sob o Artigo Matricial n.º 54 da Secção C daquela Freguesia; 

- “Albarrão Rosal”, localizado na Freguesia de Pias, Concelho de Serpa, Distrito de Beja, inscrito na matriz predial 
rústica sob o Artigo Matricial n.º 5 da Secção J daquela Freguesia; 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

isenção de Imposto Municipal sobre a aquisição onerosa que a EDIA – Empresa de 

Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, SA, vai efetuar dos imóveis acima indicados. 
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20. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 174, referente 

ao dia 13 de setembro de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.161.722,00 (um milhão, 

cento e sessenta e um mil, setecentos e vinte e dois euros) e 64.125,85 (sessenta e quatro mil, 

cento e vinte e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

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

 

 

Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, usou da palavra a 

SrªVereadora Paula Pais para dizer que as pessoas em Ficalho estão preocupadas com a 

requalificação do edifício da antiga Casa do Povo, bem como a situação do Largo das Palmeiras, 

e questiona se já existe algum projeto para este largo. ----------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente recordou que já tinha informado numa anterior reunião do Executivo, que a 

Junta de Freguesia está a tratar do processo de aquisição do edifício e aguarda-se que o 

Tribunal se pronuncie sobre o assunto.  

Relativamente ao Largo das Palmeiras, diz que existe um projeto para execução da obra e neste 

momento o processo está com a Junta de Freguesia para que a população seja auscultada no 

sentido de decidir sobre as arvores a plantar, face aos problemas que existem atualmente com 

as palmeiras, pois os técnicos desta área são da opinião que, atendendo à doença que tem 

afetado as palmeiras, nos próximos anos, as novas que se plantarem não irão aguentar muito 

tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio também o Sr. Vereador João Santos para questionar sobre a possibilidade de criação 

de micro ZAE - Zonas de Atividades Económicas noutras freguesias do concelho e no caso 

concreto de Vila Verde de Ficalho, considera que a sua proximidade com Espanha, com a 

consequente circulação de veículos de várias empresas, poderia também justificar a criação de 

um entreposto de mercadorias, para apoio às empresas, o que seria também muito bom para 

esta freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que também gostaria que existisse uma ZAE em cada 

uma das freguesias, mas não existindo apoios, incentivos, para a sua criação, é muito difícil a 

autarquia fazer sozinha esse tipo de investimentos. Contudo, o nosso concelho está na posição 

intermédia, entre o mínimo e o ideal e não é impeditivo, por exemplo, que em Vila Verde de 

Ficalho uma empresa possa fazer um armazém, pois existem áreas em que é possível esse tipo 
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de construção, claro que uma ZAE seria um incentivo, mas não é um constrangimento para que 

uma empresa se desenvolva. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voltou a intervir o Sr. Vereador Noel Farinho e referiu que, garantidamente, irão continuar a 

propor a construção dessas mini zonas de atividades económicas. Lembrou ainda que na última 

sessão da Assembleia Municipal que se realizou em Vila Verde de Ficalho, foram levantadas 

algumas questões sobre a necessidade de intervenção nos caminhos rurais e pergunta se houve 

algum desenvolvimento e ação do município no sentido de cumprir o prometido 

anteriormente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que alguns municípios têm sido chamados a intervir para apoio 

nalguns concelhos, e as nossas máquinas têm andado a trabalhar na Vidigueira. Durante a 

próxima semana esse trabalho ficará resolvido e poderá depois iniciar-se os trabalhos em Vila 

Verde de Ficalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Interveio ainda o Sr. Bento Godinho, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 

para, na sequência da questão levantada sobre a aquisição do edifício da Casa do Povo, 

esclarecer que, durante a próxima semana, ficará concluída a respetiva escritura. ----------------- 

 

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

 

 Proposta de protocolos – Transporte escolar rodoviário 2016/2017 

 Ação social escolar – Proposta de auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico 

para o ano letivo 2016/2017 

 Proposta de protocolos para fornecimento de refeições aos alunos do Pré-escolar e 1.º ciclo do 

ensino básico – Ano letivo 2016/2017 

 Educação pré-escolar – Componente de apoio à família no ano letivo 2016/2017 

 Direito de preferência – Anúncio n.º 34816/2016 

 Futebol Clube de Vale de Vargo – Pedido de apoio para o III Passeio Equestre 

 Associação Santa Filomena, a Milagrosa – Pedido de apoio 

 Associação Ser Vida – Associação para a Promoção da Saúde e Bem Estar – Pedido de apoio 

 Concurso público internacional para aquisição de gasóleo rodoviário – Ratificação da minuta do 

contrato 

 Concurso público internacional para aquisição de gasóleo rodoviário – Ratificação da decisão de 

contratar e autorização para realização da despesa 
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 Pedido de parecer de constituição de compropriedade e aumento de compartes para o prédio 

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

 9ª Alteração ao Orçamento e 6ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

 Contratação de empréstimo – Aprovação das minutas dos contratos 

 Imposto Municipal sobre Imóveis para 2017 

 32ª Ovibeja 2015 – Comparticipação dos municípios associados 

 Proposta de 1ª alteração ao loteamento municipal para a área de expansão da Zona de 

Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento  

 Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa 

 Pedido de emissão de parecer à isenção de IMT  - Prédios localizados em Pias e Vale de Vargo 

 Pedido de emissão de parecer à isenção de IMT – Prédios localizados em Pias 

 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H25 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 20/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 14 de setembro 

 

 

 

Anexo 1 – Concurso público internacional para aquisição de gasóleo rodoviário – Minuta do 

contrato 

 

Anexo 2 – 9ª Alteração ao Orçamento e 6ª alteração ao PPI 

 

Anexo 3 – Minutas dos contratos de empréstimo 

 

Anexo 4 – Primeira alteração ao loteamento municipal para a área de expansão da ZAE de Vila 

Nova de S. Bento  

 
 

 

 

 

 


