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Ata n.º 25/2016   
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 9 de novembro 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 25/2016  
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 9 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

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

Executivo, no dia 9 de novembro de 2016, pelas dezassete horas e trinta minutos, 

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

  

Aprovação da Ata n.º 23/2016  

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 23, relativa à reunião realizada no dia 26 de outubro, 

a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 

35.º n.º 1 alínea o) e art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º 

do Regimento, constam os seguintes assuntos: -------------------------------------------------------- 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Pedidos de autorização de queimadas 

3. Licenças de recinto improvisado 

4. 15ª Alteração ao Orçamento e 10.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

5. Proposta de 2ª alteração ao Plano de Urbanização da cidade de Serpa 

6. Proposta de 1ª alteração ao Plano de Urbanização de Vila Nova de S.Bento 

7. Proposta de 1ª alteração ao Plano de Urbanização de Pias 

8. Sport Clube Desportivo de A-do-Pinto – Pedido de apoio financeiro 

9. Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 5ª Fase 

10. Destaque de parcela – Artigo 11 – JJ1 em Pias – Requerente: António Urbano da 

Franca Fialho Pinto 

11. Alteração de uso dos lotes n.º 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa 

12. Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio denominado “Vale das 

Mós”, em Vila Verde de Ficalho 

13. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico 196-K, em Serpa 
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14. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico artigo 296, secção C, da 

freguesia de Vale de Vargo 

15. Emparcelamento simples – Prédio rústico 124-H e 127-H, freguesia de Brinches 

16. Direito de preferência relativo ao prédio sito na Rua das Cruzes, nº 56, em Serpa 

17. Proposta de protocolo a celebrar com a Rota do Guadiana o âmbito do CENTRO 

QUALIFICA @aprender+ 

18. Proposta de protocolo entre o Município de Serpa e a Rota do Guadiana – 

Protocolo de articulação funcional no âmbito do DLBC/MEG 

19. Propostas de protocolos – Centro de BTT 

20. Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia – Minuta do 

contrato e autorização para a subcontratação  

21. Empreitada de requalificação do Largo de Santa Maria – Libertação de retenção  

22. Resumo Diário da Tesouraria 

 
ORDEM DO DIA  

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

1.1. Comissão de Festas das Santas Cruzes 

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

Pretensão n.º16850 datada de 26 de outubro do corrente ano, nos termos do n.º 2 do 

artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquela Associação do pagamento da taxa 

de ruido, no valor de 20,00 € e de recinto improvisado, no valor de 45,00 €, para as 

atividades musicais realizadas no dias 29 e 31 de outubro. ----------------------------------------- 

 

2. Pedidos de autorização de queimadas 

De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após 

licenciamento na respetiva câmara municipal. ---------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que os pedidos apresentados 

pelos requerentes deram entrada e as queimadas realizaram-se no período que decorreu 

entre a última reunião do Órgão Executivo e a atual, de acordo com o exposto no artigo 

35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, 

ratificar os seguintes despachos proferidos pelo Sr. Presidente: 
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Requerente N.º 

Pretensão 

Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

António Colaço 

Martins 

Carvalho 

16916 2016.10.27 2016.10.29 2016.10.27 Herdade da Casa 

Branca, Serpa 

Sociedade 

Agrícola Monte 

Santo Estevão, 

Lda 

16949 2016.10.28 2016.10.28 2016.10.28 Herdade do 

Monte Alto, Serpa 

Justino Borges 

Correia 

16452 2016.10.21 2016.10.24 2016.10.21 Zambujeiro, Pias 

Inácio Borrelfo 

do Carmo 

16669 2016.10.25 2016.10.28 2016.10.25 Covas – Art.º 50, 

secção G, Pias 

Leonel Farinho 

Franco 

17220 2016.11.03 2016.11.03 2016.11.03 Covas – Art.º 500, 

secção G, Pias 

Bento António 

Ascensão Filipe 

17224 2016.11.03 2016.11.03 2016.11.03 Carvalhal, Pias 

 

 

3. Licenças de recinto improvisado 

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

n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo 

Sr.Vice-Presidente, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado: --------------------- 

Requerente Atividade Doc. 

Entrada 

Data de realização  Data do 

despacho  

Comissão de Festas 

das Santas Cruzes 

Comemorações 

do Halloween 

16848 

2016.10.26 

Nos dias 29 e 30 de 

outubro 

2016.10.28 

 

 

 

4. 15ª Alteração ao Orçamento e 10.ª 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 15ª alteração ao Orçamento e 10.ª alteração ao Plano Plurianual de 
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Investimentos, conforme documentos que constam de pasta anexa à presente ata, dela 

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

 

 

5. Proposta de 2ª alteração ao Plano de Urbanização da cidade de Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 3 do 

corrente mês de novembro, refere que, nos termos do n.º 7 do Artigo 89.º do RJIGT "São 

obrigatoriamente públicas, todas as reuniões da câmara municipal e da assembleia 

municipal que respeitem à elaboração ou aprovação de qualquer plano municipal."  

Tendo-se verificado que a proposta de 2.ª alteração ao Plano de Urbanização de Serpa foi 

apreciada em reunião privada, propõem que seja novamente submetida a reunião 

pública, nos exatos termos da proposta inicial. --------------------------------------------------------- 

 

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

Ordenamento do Território, datada de 20 de outubro do corrente ano:  

«1 - ENQUADRAMENTO 

O Plano de Urbanização da Cidade de Serpa (PUS) foi publicado pelo Aviso n.º 

17228/2012, de 27 de dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 321/2013, 

de 12 de março e objeto de alteração por adaptação e republicação conforme Aviso n.º 

6890/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série de 19 junho.  

A elaboração de planos municipais é, nos termos do n.º1 do artigo 76.º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) determinada por deliberação da 

câmara municipal a qual estabelece os prazos de elaboração e o período de participação, 

sendo publicada no Diário da República e divulgada através da comunicação social, da 

plataforma colaborativa de gestão territorial e no sítio na Internet da câmara municipal. 

Relativamente ao procedimento e conforme o n.º 1 do artigo 119.º, as alterações aos 

planos territoriais seguem, com as devidas adaptações, os procedimentos previstos para a 

sua elaboração, aprovação, ratificação e publicação. 

A definição da oportunidade e dos termos de referência dos planos municipais compete à 

câmara municipal sem prejuízo da posterior intervenção de outras entidades públicas ou 

particulares, conforme estabelece o n.º3 do artigo 76.º do RJIGT. 

Relativamente à avaliação ambiental, estabelece o artigo 120.º do mesmo diploma que 1) 

as pequenas alterações aos programas e aos planos territoriais só são objeto de avaliação 

ambiental no caso de se determinar que são suscetíveis de ter efeitos significativos no 

ambiente; 2) a qualificação das alterações para efeitos do número anterior compete à 

entidade responsável pela elaboração do plano ou do programa, de acordo com os 

critérios estabelecidos no anexo ao Decreto - Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado 
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pelo Decreto - Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, podendo ser precedida de consulta às 

entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, possam 

interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do plano. 

2 - PROPOSTA 

A presente informação enuncia a proposta de 2.ª alteração ao Plano de Urbanização de 

Serpa, no quadro da alínea a) do n.º 2 do artigo 115.º do RJIGT. 

De acordo com o referido n.º 2 alínea a) a alteração dos programas e dos planos 

territoriais incide sobre o normativo e ou parte da respetiva área de intervenção e 

decorre “Da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais 

subjacentes e que fundamentam as opções definidas no programa ou no plano;”. 

A proposta de alteração está relacionada, por um lado, com a evolução das circunstâncias 

económicas gerais e, em particular, no setor da construção/imobiliário; por outro lado, 

visa ajustar alguns parâmetros e índices que a prática da gestão urbanística tem revelado 

ter pouca aderência à realidade da cidade e às transformações económicas e sociais que 

têm vindo a acontecer.  

Nos termos do n.º2 do artigo 199.º do RJIGT “… os planos municipais ou intermunicipais 

devem, no prazo máximo de cinco anos após a entrada em vigor do presente decreto-lei, 

incluir as regras de classificação e qualificação previstas no presente decreto-lei, sob pena 

de suspensão das normas do plano territorial que deveriam ter sido alteradas, não 

podendo, na área abrangida e enquanto durar a suspensão, haver lugar à prática de 

quaisquer atos ou operações que impliquem a ocupação, uso e transformação do solo.”. 

Apesar desta previsão legal e face à dimensão do trabalho que é necessário realizar nos 

diversos planos em vigor, considera-se que se justifica, sendo mesmo urgente a alteração 

muito focada que se propõe. 

2.1 Âmbito 

A alteração do PUS tem o seguinte âmbito: 

2.1.1 - Equacionar a qualificação da área estabelecida na planta de zonamento como 

“Espaço Verde Urbano” tipologia “permanência e lazer”, com aproximadamente 8500m2 

adjacente à Rua Che Guevara (anexo 1), que poderá ser redimensionado ou eliminado 

ficando as obrigações em termos de cedências garantidas nos termos dos parâmetros 

estabelecidos no PUS. 

A alteração ao zonamento visa criar condições para permitir a procura de uma solução 

urbanística ambiental e financeiramente compatível com a existente adutora do sistema 

de abastecimento de água. 

2.1.2 – Reequacionamento de algumas unidades execução. 
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Tem-se verificado que face à dinâmica do mercado imobiliário algumas unidades de 

execução estão sobredimensionadas do ponto de vista da área e oferta na mesma 

localização e número de proprietários que envolvem. Por outro lado verifica-se que em 

algumas situações o zonamento estrutura as possibilidades de configuração urbana ao 

longo de arruamentos existentes, pelo que se os prejuízos (de oportunidade, custo e 

tempo) de “amarrar” os diversos promotores são evidentes, não se vislumbram quaisquer 

benefícios.  

Acresce que se o PUS na alínea b) do n.º 2 do artigo 54.º admite a “Subdivisão de uma em 

duas unidades de execução, desde que mantenha a coerência urbanística da parcela 

sobrante;” não estabelece qual o procedimento para a concretização. 

2.1.3 - Alterações pontuais do regulamento.  

Estas alterações visam eliminar incongruências do plano e ajustar alguns parâmetros e 

índices que a prática da gestão urbanística tem revelado ter pouca aderência a realidade 

da cidade.  

Sem prejuízo de outras que possam surgir na elaboração na proposta, preconizam-se as 

seguintes alterações: alínea b) iii) do n.º 6 do artigo13.º de modo a ser consistente com o 

Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos; parâmetros do artigo 22.º 

relativamente aos “espaços de atividades económicas” existentes e propostos, de modo a 

procurar a sua uniformização com o estabelecido para o mesmo tipo de espaços no Plano 

de Urbanização de Pias e Plano de Urbanização de Vila Nova de São Bento; redação do n.º 

3 do artigo 41.º relativamente ao limite da área de ampliação; redação do n.º 1 do artigo 

52.º de modo a eliminar a incongruência com o estabelecido no anexo IV. 

2.2 Avaliação Ambiental 

No que respeita à Avaliação Ambiental (AA) a análise e ponderação dos efeitos 

ambientais devem ser efetuadas à luz dos critérios que constam do anexo ao Decreto-Lei 

n.º232/2007 de 15 de junho que se listam: 

2.2.1 - Características dos planos e programas tendo em conta, nomeadamente: 

a) O grau em que o plano ou programa estabelece um quadro para os projetos e outras 

atividades no que respeita à localização, natureza, dimensão e condições de 

funcionamento ou pela afetação de recursos; 

b) O grau em que o plano ou programa influencia outros planos ou programas, incluindo 

os inseridos numa hierarquia; 

c) A pertinência do plano ou programa para a integração de considerações ambientais, 

em especial com vista a promover o desenvolvimento sustentável;  

d) Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa; 
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e) A pertinência do plano ou programa para a implementação da legislação em matéria 

de ambiente. 

2.2.2 - Características dos impactes e da área suscetível de ser afetada, tendo em conta, 

nomeadamente: 

a) A probabilidade, a duração, a frequência e a reversibilidade dos efeitos; 

b) A natureza cumulativa dos efeitos;  

c) A natureza transfronteiriça dos efeitos; 

d) Os riscos para a saúde humana ou para o ambiente, designadamente devido a 

acidentes; 

e) A dimensão e extensão espacial dos efeitos, em termos de área geográfica e dimensão 

da população suscetível de ser afetada; 

f) O valor e a vulnerabilidade da área suscetível de ser afetada, devido a: 

i) Características naturais específicas ou património cultural;  

ii) Ultrapassagem das normas ou valores limite em matéria de qualidade ambiental; 

iii) Utilização intensiva do solo; 

g) Os efeitos sobre as áreas ou paisagens com estatuto protegido a nível nacional, 

comunitário ou internacional. 

A alteração incide sobre uma das três tipologias de espaços integrados na estrutura verde 

urbana definidas pelo PUS: Espaços Verdes Urbanos existentes e propostos (EVU); 

Espaços Verdes Urbanos de Enquadramento existentes e propostos (EVUE); Corredores 

Arbóreos existentes e propostos (CA). 

Os EVUE são definidos como espaços de elevada sensibilidade ecológica localizados na 

envolvente próxima da área urbanizada, e igualmente importantes como pontos 

panorâmicos sobre a Cidade de Serpa. Os CA são constituídos pelos alinhamentos 

arbóreos ao longo das vias e têm a função de orientação visual, ensombramento e ligação 

entre os diferentes elementos da estrutura ecológica. Os EVU caracterizam-se por 

integrar um conjunto de espaços de enquadramento aos equipamentos de utilização 

coletiva, os jardins e os espaços públicos de recreio e lazer e os espaços públicos de 

recreio e lazer. 

No quadro do âmbito da proposta, alterações às unidades de execução estaão 

relacionadas com a execução do que está previsto em termos de uso do solo e portanto 

não terão implicações ao nível da avaliação ambiental realizada a quando da elaboração 

do PUS. Também as alterações ao regulamento que se anteveem não têm 

enquadramento nos critérios acima listados. 
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Relativamente à requalificação da área de EVU, sendo demarcado na planta de 

zonamento nenhuma referência específica é feita no relatório de fundamentação do PUS 

ou no relatório ambiental. 

Contrapondo a proposta de alteração da qualificação do zonamento aos critérios 

elencados de modo a proceder à análise e ponderação dos efeitos ambientais é imediato 

que as alíneas a) b) d) e) do ponto 2.2.1 e as alíneas a) b) c) d) e) f) ii, iii, g) do ponto 2.2.2 

do anexo ao DL n.º232/2007 não têm aplicação. 

Relativamente à alínea 2.2.1 c) a área destinada a EVU proposto atualmente está 

parcialmente inculta e noutra parte ocupada por árvores de fruto, principalmente 

laranjeiras. A alteração da situação existente é assumida pela atual afetação do PUS.  

Ao nível do plano a integração de considerações ambientais com vista a promover o 

desenvolvimento sustentável não é verosímil que seja comprometida por via da 

requalificação da área. De facto trata-se de uma área de reduzida dimensão face à cidade 

e próxima dos limites do perímetro urbano.  

Relativamente ao ponto 2.2.2, alínea f) i, atendendo à situação existente e à alteração 

que o PUS já preconiza não se pode falar em património cultural nem, pelo acima 

explicado, de características naturais especificas. 

Face ao exposto e atendendo à Circular de Orientação Técnica sobre Qualificação dos 

PMOT para efeitos de não sujeição a avaliação ambiental (COT 03/2011, DGOTDU), 

verifica-se que a alteração proposta não preenche nenhum desses critérios para ser 

sujeita a Avaliação Ambiental.» ----------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

De acordo com a proposta apresentada pela DUOT, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, nos termos do artigo 76.º do RJIGT, o seguinte: 

1 - Proceder à segunda alteração ao Plano de Urbanização da Cidade de Serpa (PUS) com 

o seguinte âmbito: 

1.1 - Alteração da qualificação do zonamento, na área de “Espaço Verde Urbano”, 

tipologia “permanência e lazer”, com aproximadamente 8.500m2, adjacente à Rua 

Che Guevara. A alteração visa permitir a procura de uma solução urbanística 

ambiental e financeiramente compatível com a existente adutora do sistema de 

abastecimento de água. 

1.2 - Reequacionamento de algumas unidades execução. 

1.3 - Alterações pontuais do regulamento.  

2 – A proposta de alteração ao PUS não está sujeita a Avaliação Ambiental, nos termos do 

número 2 do artigo 78.º do RJIGT e n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-lei 232/2007. 

3 - Fixar o prazo de 90 (noventa) dias para a elaboração da alteração ao PUS com início 

após a publicação do aviso no Diário da República e contados nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo. 

4 - Fixar o prazo de 15 (quinze) dias uteis, com início 5 (cinco) dias após a publicação do 

aviso no Diário da República, para formulação de sugestões e para a apresentação de 

informações, sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do 

respetivo procedimento de elaboração conforme dispõe o n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT.  

5 - Que os interessados possam proceder à consulta da documentação, na Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, localizada no edifício dos Paços do Concelho, 

durante o horário de expediente, e na página internet do município: www.cm-serpa.pt. 

6 - As sugestões e informações devem ser apresentadas por escrito e dirigidas ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Proposta de 1ª alteração ao Plano de Urbanização de Vila Nova de S.Bento 

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

do Território, datada de 3 do corrente mês de novembro:  

«1 - ENQUADRAMENTO 

O Plano de Urbanização de Vila Nova de São Bento foi publicado pelo Aviso n.º 8834/2015 

de 11 de agosto. 

A elaboração de planos municipais, nos termos do n.º1 do artigo 76.º do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), é determinada por deliberação da câmara 
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municipal a qual estabelece os prazos de elaboração e o período de participação, sendo 

publicada no Diário da República e divulgada através da comunicação social, da 

plataforma colaborativa de gestão territorial e no sítio da Internet da câmara municipal.  

As alterações aos planos territoriais seguem, com as devidas adaptações, os 

procedimentos previstos para a sua elaboração, aprovação, ratificação e publicação 

conforme o n.º 1 do artigo 119.º do mesmo diploma. 

A definição da oportunidade e dos termos de referência dos planos municipais compete à 

câmara municipal sem prejuízo da posterior intervenção de outras entidades públicas ou 

particulares, conforme estabelece o n.º3 do mesmo artigo. 

Relativamente à avaliação ambiental estabelece o artigo 120.º do RJIGT que 1) As 

pequenas alterações aos programas e aos planos territoriais só são objeto de avaliação 

ambiental no caso de se determinar que são suscetíveis de ter efeitos significativos no 

ambiente; 2) A qualificação das alterações para efeitos do número anterior compete à 

entidade responsável pela elaboração do plano ou do programa, de acordo com os 

critérios estabelecidos no anexo ao Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, podendo ser precedida de consulta às 

entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, possam 

interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do plano. 

2 - PROPOSTA 

A presente informação enuncia a proposta de 1.ª alteração ao Plano de Urbanização de 

Vila Nova de São Bento (PUVNSB), no quadro da alínea a) do n.º 2 do artigo 115.º do 

RJIGT. 

De acordo com o referido na alínea a) do n.º 2 a alteração dos programas e dos planos 

territoriais incide sobre o normativo e ou parte da respetiva área de intervenção e 

decorre “Da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais 

subjacentes e que fundamentam as opções definidas no programa ou no plano. 

A proposta de alteração está relacionada com a evolução geral das circunstâncias 

económicas e em particular do setor da construção/imobiliário e visa proceder a 

alterações nas disposições de execução do plano que a prática da gestão urbanística tem 

revelado não ser possível concretizar no quadro económico e social do município e da 

vila. 

Sendo a aprovação do PUVNSB recente, o processo de elaboração é bastante mais longo 

tendo a publicitação do início do procedimento sido efetuado em diário da república pelo 

aviso n.º 21808/2008 de 12 de agosto. Acresce que o assunto da execução dos planos é 

complexo estando o modo de tratamento no planeamento municipal ainda em fase de 

consolidação, especialmente em territórios de baixa densidade.  
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Nos termos do n.º2 do artigo 199.º do RJIGT “… os planos municipais ou intermunicipais 

devem, no prazo máximo de cinco anos após a entrada em vigor do presente decreto-lei, 

incluir as regras de classificação e qualificação previstas no presente decreto-lei, sob pena 

de suspensão das normas do plano territorial que deveriam ter sido alteradas, não 

podendo, na área abrangida e enquanto durar a suspensão, haver lugar à prática de 

quaisquer atos ou operações que impliquem a ocupação, uso e transformação do solo.”. 

Apesar desta previsão legal e face á dimensão do trabalho que é necessário realizar nos 

diversos planos em vigor, considera-se que se justifica, sendo mesmo urgente, a alteração 

se propõe. 

2.1 Âmbito 

A alteração do PUVNSB tem como objetivo o reequacionamento da delimitação de 

algumas unidades de execução e ajustamento das normas do regulamento 

correspondentes. 

Tem-se verificado que face à dinâmica do mercado imobiliário algumas unidades de 

execução estão sobredimensionadas do ponto de vista da área e oferta na mesma 

localização e número de proprietários que envolvem. Por outro lado verifica-se que em 

algumas situações o zonamento estrutura as possibilidades de configuração urbana ao 

longo de arruamentos existentes, pelo que se os prejuízos (de oportunidade, custo e 

tempo) de “amarrar” os diversos promotores são evidentes não se vislumbram quaisquer 

benefícios.  

2.2 Avaliação Ambiental 

No que respeita à Avaliação Ambiental (AA) a análise e ponderação dos efeitos 

ambientais devem ser efetuadas à luz dos critérios que constam do anexo ao Decreto-Lei 

n.º232/2007 de 15 de junho que se listam: 

2.2.1 - Características dos planos e programas, tendo em conta, nomeadamente: 

a) O grau em que o plano ou programa estabelece um quadro para os projetos e outras 

atividades no que respeita à localização, natureza, dimensão e condições de 

funcionamento ou pela afetação de recursos; 

b) O grau em que o plano ou programa influencia outros planos ou programas, incluindo 

os inseridos numa hierarquia; 

c) A pertinência do plano ou programa para a integração de considerações ambientais, 

em especial com vista a promover o desenvolvimento sustentável;  

d) Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa; 

e) A pertinência do plano ou programa para a implementação da legislação em matéria 

de ambiente. 
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2.2.2 - Características dos impactes e da área suscetível de ser afetada, tendo em conta, 

nomeadamente: 

a) A probabilidade, a duração, a frequência e a reversibilidade dos efeitos; 

b) A natureza cumulativa dos efeitos;  

c) A natureza transfronteiriça dos efeitos; 

d) Os riscos para a saúde humana ou para o ambiente, designadamente devido a 

acidentes; 

e) A dimensão e extensão espacial dos efeitos, em termos de área geográfica e dimensão 

da população suscetível de ser afetada; 

f) O valor e a vulnerabilidade da área suscetível de ser afetada, devido a: 

i) Características naturais específicas ou património cultural;  

ii) Ultrapassagem das normas ou valores limite em matéria de qualidade ambiental; 

iii) Utilização intensiva do solo; 

g) Os efeitos sobre as áreas ou paisagens com estatuto protegido a nível nacional, 

comunitário ou internacional. 

No âmbito da proposta, as alterações às unidades de execução estão relacionadas com a 

implementação do que está previsto em termos de uso solo e portanto não terão efeitos 

ambientais com implicações ao nível da avaliação ambiental. 

Face ao exposto e atendendo à Circular de Orientação Técnica sobre Qualificação dos 

PMOT para efeitos de não sujeição a avaliação ambiental (COT 03/2011, DGOTDU), 

verifica-se que a alteração proposta não preenche nenhum desses critérios para ser 

sujeita a Avaliação Ambiental.» ----------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

De acordo com a proposta apresentada pela DUOT, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, nos termos do artigo 76.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 119.º do RJIGT, 

o seguinte: 

 - Proceder à 1.ª alteração ao Plano de Urbanização de Vila Nova de São Bento (PUVNSB) 

com o objetivo de proceder ao reequacionamento de algumas unidades de execução e ao 

ajustamento das normas do regulamento correspondentes; 

- A proposta de alteração ao PUVNSB não está sujeita a Avaliação Ambiental, nos termos 

do número 2 do artigo 78.º do RJIGT e n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-lei 232/2007; 

- Fixar o prazo de 90 (noventa) dias para a elaboração da alteração ao PUVNSB com início 

após a publicação do aviso no Diário da República e contados nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo; 
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- Fixar o prazo de 15 (quinze) dias uteis, com início 5 (cinco) dias após a publicação do 

aviso no Diário da República, para formulação de sugestões e para a apresentação de 

informações, sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do 

respetivo procedimento de elaboração conforme dispõe o n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT; 

- Que os interessados possam proceder à consulta da documentação, na Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, localizada no edifício dos Paços do Concelho, 

durante o horário de expediente, e na página internet do município: www.cm-serpa.pt; 

- As sugestões e informações devem ser apresentadas por escrito e dirigidas ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Proposta de 1ª alteração ao Plano de Urbanização de Pias 

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

do Território, datada de 3 do corrente mês de novembro:  

 

«1 - ENQUADRAMENTO 

O Plano de Urbanização de Pias foi publicado pelo Aviso n.º 11904/2015 de 16 de 

outubro. 

A elaboração de planos municipais, nos termos do n.º1 do artigo 76.º do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), é determinada por deliberação da câmara 

municipal a qual estabelece os prazos de elaboração e o período de participação, sendo 

publicada no Diário da República e divulgada através da comunicação social, da 

plataforma colaborativa de gestão territorial e no sítio na Internet da câmara municipal.  

As alterações aos planos territoriais seguem, com as devidas adaptações, os 

procedimentos previstos para a sua elaboração, aprovação, ratificação e publicação 

conforme o n.º 1 do artigo 119.º do mesmo diploma. 

A definição da oportunidade e dos termos de referência dos planos municipais compete à 

câmara municipal sem prejuízo da posterior intervenção de outras entidades públicas ou 

particulares, conforme estabelece o n.º3 do mesmo artigo. 

Relativamente à avaliação ambiental estabelece o artigo 120.º do RJIGT que 1) As 

pequenas alterações aos programas e aos planos territoriais só são objeto de avaliação 

ambiental no caso de se determinar que são suscetíveis de ter efeitos significativos no 

ambiente; 2) A qualificação das alterações para efeitos do número anterior compete à 

entidade responsável pela elaboração do plano ou do programa, de acordo com os 

critérios estabelecidos no anexo ao Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado 

pelo Decreto -Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, podendo ser precedida de consulta às 
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entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, possam 

interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do plano. 

2 - PROPOSTA 

A presente informação enuncia a proposta de 1.ª alteração ao Plano de Urbanização Pias 

(PUP), no quadro da alínea a) do n.º 2 do artigo 115.º do RJIGT. 

De acordo com o referido na alínea a) do n.º 2 a alteração dos programas e dos planos 

territoriais incide sobre o normativo e ou parte da respetiva área de intervenção e 

decorre “Da evolução das condições ambientais, económicas, sociais e culturais 

subjacentes e que fundamentam as opções definidas no programa ou no plano. 

A proposta de alteração está relacionada com a evolução geral das circunstâncias 

económicas e em particular do setor da construção/imobiliário e visa proceder a 

alterações nas disposições de execução do plano que a prática da gestão urbanística tem 

revelado não ser possível concretizar no quadro económico e social do município e da 

vila. 

Sendo a aprovação do PUP recente o processo de elaboração é bastante mais longo 

tendo a publicitação do início do procedimento sido efetuado em diário da república pelo 

Aviso n.º 21808/2008 de 12 de agosto. Acresce que o assunto da execução dos planos é 

complexo estando o modo de tratamento no planeamento municipal ainda em fase de 

consolidação, especialmente em territórios de baixa densidade.  

Nos termos do n.º2 do artigo 199.º do RJIGT “… os planos municipais ou intermunicipais 

devem, no prazo máximo de cinco anos após a entrada em vigor do presente decreto-lei, 

incluir as regras de classificação e qualificação previstas no presente decreto-lei, sob pena 

de suspensão das normas do plano territorial que deveriam ter sido alteradas, não 

podendo, na área abrangida e enquanto durar a suspensão, haver lugar à prática de 

quaisquer atos ou operações que impliquem a ocupação, uso e transformação do solo.”. 

Apesar desta previsão legal e face á dimensão do trabalho que é necessário realizar nos 

diversos planos em vigor, considera-se que se justifica, sendo mesmo urgente, a alteração 

se propõe. 

2.1 Âmbito 

A alteração do PUP tem como objetivo o reequacionamento da delimitação de algumas 

unidades de execução e ajustamento das normas do regulamento correspondentes. 

Tem-se verificado que face à dinâmica do mercado imobiliário algumas unidades de 

execução estão sobredimensionadas do ponto de vista da área e oferta na mesma 

localização e número de proprietários que envolvem. Por outro lado verifica-se que em 

algumas situações o zonamento estrutura as possibilidades de configuração urbana ao 

longo de arruamentos existentes, pelo que se os prejuízos (de oportunidade, custo e 
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tempo) de “amarrar” os diversos promotores são evidentes não se vislumbram quaisquer 

benefícios.  

2.2 Avaliação Ambiental 

No que respeita à Avaliação Ambiental (AA) a análise e ponderação dos efeitos 

ambientais devem ser efetuadas à luz dos critérios que constam do anexo ao Decreto-Lei 

n.º232/2007 de 15 de junho que se listam: 

2.2.1 - Características dos planos e programas, tendo em conta, nomeadamente: 

a) O grau em que o plano ou programa estabelece um quadro para os projetos e outras 

atividades no que respeita à localização, natureza, dimensão e condições de 

funcionamento ou pela afetação de recursos; 

b) O grau em que o plano ou programa influencia outros planos ou programas, incluindo 

os inseridos numa hierarquia; 

c) A pertinência do plano ou programa para a integração de considerações ambientais, 

em especial com vista a promover o desenvolvimento sustentável;  

d) Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa; 

e) A pertinência do plano ou programa para a implementação da legislação em matéria 

de ambiente. 

2.2.2 - Características dos impactes e da área suscetível de ser afetada, tendo em conta, 

nomeadamente: 

a) A probabilidade, a duração, a frequência e a reversibilidade dos efeitos; 

b) A natureza cumulativa dos efeitos;  

c) A natureza transfronteiriça dos efeitos; 

d) Os riscos para a saúde humana ou para o ambiente, designadamente devido a 

acidentes; 

e) A dimensão e extensão espacial dos efeitos, em termos de área geográfica e dimensão 

da população suscetível de ser afetada; 

f) O valor e a vulnerabilidade da área suscetível de ser afetada, devido a: 

i) Características naturais específicas ou património cultural;  

ii) Ultrapassagem das normas ou valores limite em matéria de qualidade ambiental; 

iii) Utilização intensiva do solo; 

g) Os efeitos sobre as áreas ou paisagens com estatuto protegido a nível nacional, 

comunitário ou internacional. 



                                                          Ata n.º 25 – 9/11 

 
 

2016 

 

18 

 

No âmbito da proposta, as alterações às unidades de execução estão relacionadas com a 

implementação do que está previsto em termos de uso solo e portanto não terão efeitos 

ambientais com implicações ao nível da avaliação ambiental. 

Face ao exposto e atendendo à Circular de Orientação Técnica sobre Qualificação dos 

PMOT para efeitos de não sujeição a avaliação ambiental (COT 03/2011, DGOTDU), 

verifica-se que a alteração proposta não preenche nenhum desses critérios para ser 

sujeita a Avaliação Ambiental.» ---------------------------------------------------------------------------- 

 DELIBERAÇÃO 

Nos termos do artigo 76.º conjugado com o n.º1 do artigo 119 do RJIGT, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: 

- Proceder à 1.ª alteração ao Plano de Urbanização de Pias (PUP) com o objetivo de 

proceder ao reequacionamento de algumas unidades de execução e ao ajustamento das 

normas do regulamento correspondentes; 

- Que a proposta de alteração ao PUP não está sujeita a Avaliação Ambiental, nos termos 

do número 2 do artigo 78.º do RJIGT e n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-lei 232/2007. 

- Fixar o prazo de 90 (noventa) dias para a elaboração da alteração ao PUP com início 

após a publicação do aviso no Diário da República e contados nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo; 

- Fixar o prazo de 15 (quinze) dias uteis, com início 5 (cinco) dias após a publicação do 

aviso no Diário da República, para formulação de sugestões e para a apresentação de 

informações, sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do 

respetivo procedimento de elaboração conforme dispõe o n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT; 

- Que os interessados possam proceder à consulta da documentação, na Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, localizada no edifício dos Paços do Concelho, 

durante o horário de expediente, e na página internet do município: www.cm-serpa.pt; 

- As sugestões e informações devem ser apresentadas por escrito e dirigidas ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Sport Clube Desportivo de A-do-Pinto – Pedido de apoio financeiro 

Na sequência do pedido do Sport Clube de A-do-Pinto, a Unidade Municipal de Cultura, 

Desporto e Juventude refere que a deliberação da Câmara Municipal de 26 de outubro, 

apenas contempla adiantamentos a clubes com atividade na época desportiva transata e 

informa que, de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 

Associativo, anexo I, o Sport Clube Desportivo de A-do-Pinto terá de receber para a época 

desportiva 2016/2017 o subsídio de 2.025,00 € (dois mil e vinte e cinco euros), resultado 
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da constituição de uma equipa sénior, formada por 23 atletas a disputar o campeonato 

distrital do Inatel.  

Considerando que o processo de análise das candidaturas dos clubes federados a apoio 

do município ainda se encontra em curso, atendendo a que as inscrições para competição 

decorreram até ao final de outubro, considerando que aos clubes com funcionamento na 

época anterior foi proposta a atribuição de 30% do valor apurado no ano anterior, a 

quem o solicitasse; considerando ainda que esta secção não funcionou na época anterior, 

propõem a atribuição de adiantamento de 607,50 euros (30% de Participação no 

campeonato do Inatel – 1750,00 € + Enquadramento técnico - 275,00 €). ---------------------- 

 

 Deliberação 

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

12 de setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, o Órgão 

Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir ao Sport Clube Desportivo de A-do-Pinto, 

um adiantamento no valor de 607,50 € (seiscentos e sete euros e cinquenta cêntimos). --- 

 

 

9. Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 5ª Fase 

No 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 apresenta os pedidos de apoio que deram entrada após as anteriores 

deliberações de câmara sobre o assunto. 

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 

Cabimento nº 12820 Cabimento nº 12821 

Agrupamento de Escolas 
nº 2 de Serpa 

Cabimento nº 12822 Cabimento nº 12823 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes 

auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano de 2016/2017: 

5ªFase 

Agrupamento N.º 1 Escolas de Serpa 
(Serpa; Vales Mortos; Pias; Brinches e Vale de Vargo) 

 

EB1 Vales Mortos – Escalão A 
 

Nome do Aluno 

Aluno com 

NEE  
Subsídios 

Refeição e Material Escolar  

Subsídio 

Alojamento  

Matilde Silva Condessa ------------- X ------------- 

 

 

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

 

EB1 Vila Nova São Bento - Escalão A 
 

Nome do Aluno 

Aluno com 

NEE  
Subsídios 

Refeição e Material Escolar  

Subsídio 

Alojamento  

Diogo Cardas Gimenes ------------ X ------------- 

 
 

10. Destaque de parcela – Artigo 11 – JJ1 em Pias – Requerente: António Urbano da 

Franca Fialho Pinto 

1 - Prédio original – Prédio misto, denominado “Albarrão Rosal”, sito na freguesia de Pias, 

concelho de Serpa, inscrito sob o artigo rústico 11, secção JJ-1, com os artigos matriciais 

urbanos 1144, 1145, 1162, 1178, 1181, 1184, 1246 e 2727, e descrito na conservatória do 

registo predial de Serpa sob o n.º 2729/20060503, com a área total de 550,4875 hectares 

e a seguinte composição: área coberta num total de 506 m2 (30 m2; 30 m2; 50 m2; 50 

m2; 30 m2; 16 m2; 300 m2) e com as seguintes confrontações: a Norte – Estado 

Português e herdeiros de António Francisco Fialho Pinto; a Sul – Estado Português e 

António Urbano da Franca Fialho Pinto e outras; a Nascente – Iria da Conceição Guerreiro 

Vilão e António Urbano da Franca Fialho Pinto e outras; a Poente – José Joaquim Marques 

Costa, Luísa do Carmo Fragoso Teles, herdeiros de António Francisco Fialho Pinto, Luís 

Augusto Ângelo e Luís Carapinha. 

 

2 - Prédio a destacar – Parcela de terreno, com a área total de 4,0514 hectares e a 

seguinte composição: área coberta de 300 m2 (artigo matricial urbano 2727 - habitação 

com 250 m2; dependência com 50 m2) e as seguintes confrontações: a Norte – herdeiros 

de António Francisco Fialho Pinto; a Sul – herdeiros de António Francisco Fialho Pinto; a 

Nascente – EDIA; e a Poente – herdeiros de António Francisco Fialho Pinto. 



                                                          Ata n.º 25 – 9/11 

 
 

2016 

 

21 

 

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

de 21 de outubro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

certificar que o destaque do prédio descrito no ponto 2 do prédio original descrito no 

ponto 1, não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do 

destaque de parcela, fora do perímetro urbano de Pias, de acordo com as alíneas a) e b), 

do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro: 

a) Na parcela destacada só seja construído edifício que se destine exclusivamente a fins 

habitacionais e que não tenha mais de dois fogos; 

b) Na parcela restante se respeite a área mínima fixada no projeto de intervenção em 

espaço rural em vigor ou, quando aquele não exista, a área de unidade de cultura fixada 

nos termos da lei geral para a região respetiva.” 

De acordo com os n.ºs 6, 7, 8 e 9, do mesmo artigo: 

- Nos casos referidos nos n.º 4 e 5 não é permitido efetuar na área correspondente ao 

prédio originário novo destaque nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos 

contados da data do destaque anterior. 

- O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos 

nos n.º 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do 

destaque, sem o que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de 

construção nessas parcelas. 

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

previstas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente 

as constantes de planos municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do 

território, de servidões ou restrições de utilidade pública, as normas técnicas de 

construção, as de proteção do património cultural imóvel, e a obrigação de comunicação 

prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que 

estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

 

11. Alteração de uso dos lotes n.º 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa 

Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datada de 19 de outubro do corrente ano:  

 

«O presente processo sucedeu do processo 214/2012 (aprovado o licenciamento para 

fábrica de rações com a mesma área de cobertura do presente processo, iniciado através 

do req.03/2015/14865, para execução de obras destinadas a comércio por grosso de 

sucatas e de desperdícios metálicos - CAE 46771, nos lotes 39 e 40, do loteamento da 

zona de atividades económicas, uso deliberado em Reunião de Câmara, datada de 29 de 

dezembro de 2015. 
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Posteriormente, foi apresentado (req.03/2016/2104) uma alteração ao projeto de 

arquitetura, incluindo a alteração do uso para: 

Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis, com o CAE 45320; 

Manutenção e reparação de veículos automóveis, com o CAE 45200; 

Comércio por grosso de minério e de metais, com o CAE 46720. 

A alteração ao uso, foi novamente deliberada em reunião de Câmara, datada de 27 de 

abril. 

Através do req.03/2016/16139, é novamente apresentada uma alteração do projeto de 

arquitetura aprovado, incidindo a mesma, na alteração da implantação da edificação, do 

uso a que se destina e instalação de equipamento de receção de Azeitona. 

É ainda apresentada certidão de teor, emitida pela Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º3839/20141029, inscrita na matriz predial sob o n.º4018, referente ao lote 39 com 

925,70m2 de área (515,20m2 de área máxima de implantação e 786,85m2 de área 

máxima de construção) e certidão de teor, emitida pela Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º3705/20130520, inscrita na matriz predial sob o n.º3998, referente ao lote 40 

com 1355,00m2 de área (678,00m2 de área máxima de implantação e 949,00m2 de área 

máxima de construção), atribuindo a titularidade de ambos os prédios urbanos ao 

requerente. 

O projeto de arquitetura promove novamente uma edificação que incide em ambos os 

lotes, com 695,00m2 (525,00m2 de armazém e 170,00m2 para o equipamento referido), 

verificando-se que a alteração ao loteamento, prevê o mesmo: 

4.1. “É permitida a junção dos lotes. Para efeitos de edificação a área de implantação 

resulta do somatório do permitido para cada um dos lotes.” 

 

Contudo verifica-se: 

1 - A soma das áreas referentes aos dois lotes (39 e 40), conforme certidões de teor, 

emitidos pela Conservatória do Registo Predial, é de 2280,70m2. A memória descritiva 

descreve uma área superior, com 2298,00m2; 

Acresce que foi identificado a edificação de muro de vedação, que extravasa o limite do 

alinhamento definido para os lotes, reduzindo a área de passeio. 

Pelo exposto propõe-se: 

1 – Que o requerente seja novamente notificado, por forma a que no prazo de 15 dias, 

complete o projeto de arquitetura, devendo ser apresentada a totalidade das peças 

desenhadas (plantas, alçados e cortes), proposto - versão 4) englobando: 

-a descriminação das áreas descritas nas Certidões de teor, emitidas pela Conservatória 

do Registo Predial apresentadas, assim como os parâmetros definidos conforme 3.ª 

alteração ao loteamento (2ª fase), por deliberação em reunião de Câmara de 06/julho de 

2016, com as seguintes características edificatórias, destinadas a 

indústria/armazém/oficina e comércio por grosso. 
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- Esclarecer o polígono com 13m2, edificado no limite do lote; 

- A planta de implantação (des. n.º1), deverá ser atualizada, de acordo com loteamento 

municipal em vigor (3.ª alteração ao loteamento (2ª fase), por deliberação em reunião de 

Câmara de 06/julho de 2016). 

- As peças desenhadas devem demonstrar o proposto (plantas, alçados, cortes). As 

demolições (cor amarela), devem abranger apenas as áreas construídas que não se 

pretendem legalizar. 

 

2 – Conforme os usos previstos no loteamento supra referido, propõe-se que a alteração 

do uso dos lotes 39 e 40 (armazenagem, contabilizando uma instalação de equipamento 

de receção de Azeitona) seja novamente deliberada em reunião de Câmara Municipal, 

conforme previsto no código de regulamento e posturas do município de Serpa, art.º502: 

 

Artigo 502.º: Afetação a atividade diversa 

“A afetação do lote a atividade distinta daquela para que foi vendido pela Câmara 

Municipal carece de autorização expressa desta.” » -------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a alteração de uso dos 

lotes 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa (armazenagem, contabilizando uma instalação 

de equipamento de receção de azeitona). -------------------------------------------------------------- 

 

12. Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio denominado “Vale das 

Mós”, em Vila Verde de Ficalho 

Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datada de 26 de outubro do corrente ano:  

«É requerido por Joana Raquel prior Neto, na qualidade de Notária do Cartório Notarial 

de Serpa, a emissão de Parecer Favorável ao aumento do número de compartes, no 

prédio rústico denominado “Vale das Mós”, inscrito na matriz predial da freguesia de Vila 

Verde de Ficalho, concelho de Serpa, sob o artigo 313, Secção D, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 1082/19951113, 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 da venda do 

prédio rústico a Augusto de Sousa Guerreiro e a Rocio Marquez Vargas, na proporção de 

1/2 para cada um. 

De harmonia com o n.º2, 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, 
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nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 

económica não urbana”. 

Apreciada a documentação junta, verifica-se que o prédio rústico possui a área total de 

1,0750hectares (cultura arvense de sequeiro e olival), pelo que a quota ideal a transmitir 

a cada um dos dois novos comproprietários corresponde a 5375 metros quadrados, logo, 

sem “qualquer rendabilidade económica não urbana”. 

Acresce a proximidade com o perímetro urbano de Vila Verde de Ficalho, assim como a 

entrada em vigor da portaria n.º 219/2016 de 9 de agosto, que aumentou a unidade de 

cultura. 

A presente portaria fixa a superfície máxima resultante do redimensionamento de 

explorações agrícolas com vista à melhoria da estruturação fundiária da exploração e a 

unidade de cultura a que se refere o artigo 1376.º do Código Civil: n.º1 do art.º1376: Os 

terrenos aptos para cultura não podem fracionar-se em parcelas de área inferior a 

determinada superfície mínima, correspondente à unidade de cultura fixada para cada 

zona do País; importa fracionamento, para este efeito, a constituição de usufruto sobre 

uma parcela do terreno. 

 

Face ao exposto, considera-se que deverá ser emitido Parecer Desfavorável à peticionada 

constituição de compropriedade no prédio supra identificado. 

De harmonia com o disposto no n.º 1, do citado dispositivo, a competência para a 

emissão do Parecer é da Câmara Municipal, pelo que se propõe o envio para deliberação 

na próxima reunião de Câmara.» --------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

parecer desfavorável ao aumento do número de compartes, no prédio rústico 

denominado “Vale das Mós”, inscrito na matriz predial da freguesia de Vila Verde de 

Ficalho, concelho de Serpa, sob o artigo 313, Secção D e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o número 1082/19951113. -------------------------------------------------------  

 

13. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico 196-K, em Serpa 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e 
Ordenamento do Território, datada de 31 de outubro do corrente ano:  
 
«É requerido por Joana Raquel Prior Neto, na qualidade de Notária do Cartório Notarial 
de Serpa, a emissão de Parecer Favorável ao aumento do número de compartes, no 
prédio rústico denominado “Tapada”, inscrito na matriz predial da freguesia de Salvador, 
concelho de Serpa, sob o artigo 196, Secção K, e descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o número 3415/20101119, 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 
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Lei n.º 70/2015 de 16 de julho, em resultado da venda do prédio rústico a Fernando da 
Silva Pedro e a Maria Cândida Paraíba da Palma, na proporção de 1/2 para cada um. 
De harmonia com o n.º2, 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”. 
Apreciada a documentação junta, verifica-se que o prédio rústico possui a área total de 
4500,00m2 (olival e solo subjacente cultura arvense em olival – no Plano Diretor 
Municipal em vigor, insere-se em áreas de regadio), pelo que a quota ideal a transmitir a 
cada um dos dois novos comproprietários corresponde a 2250,00 metros quadrados, 
logo, sem “qualquer rendabilidade económica não urbana”. 
Acresce a entrada em vigor da portaria n.º 219/2016 de 9 de agosto, que aumentou a 
unidade de cultura. 
A presente portaria fixa a superfície máxima resultante do redimensionamento de 
explorações agrícolas com vista à melhoria da estruturação fundiária da exploração e a 
unidade de cultura a que se refere o artigo 1376.º do Código Civil: n.º1 do art.º1376: Os 
terrenos aptos para cultura não podem fracionar-se em parcelas de área inferior a 
determinada superfície mínima, correspondente à unidade de cultura fixada para cada 
zona do País; importa fracionamento, para este efeito, a constituição de usufruto sobre 
uma parcela do terreno. 
 
Face ao exposto, considera-se que deverá ser emitido Parecer Desfavorável à peticionada 
constituição de compropriedade no prédio supra identificado. 
De harmonia com o disposto no n.º 1, do citado dispositivo, a competência para a 
emissão do Parecer é da Câmara Municipal, pelo que se propõe o envio para deliberação 
na próxima reunião de Câmara.» --------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

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

parecer desfavorável ao aumento do número de compartes, no prédio rústico 

denominado “Tapada”, inscrito na matriz predial da freguesia de Salvador, concelho de 

Serpa, sob o artigo 196, Secção K, e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 3415/20101119. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

14. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico artigo 296, secção C, da 

freguesia de Vale de Vargo 

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

de 24 de outubro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

emitir Parecer Favorável ao aumento de compartes decorrente da DOAÇÃO de António 

Pepe de Ascenção e Maria José Torres Ferreira, do prédio rústico denominado "Vinhas 

Velhas", sito ao artigo 296, da secção C, da (extinta) freguesia de Vale de Vargo, concelho 

de Serpa, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 
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875/20040511, em comum e partes iguais, aos dois filhos, António Fernandes Ferreira da 

Ascenção e Bento Ferreira de Ascenção, por não se verificar que a referida transmissão 

vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos 

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

91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de 

Agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. Emparcelamento simples – Prédio rústico 124-H e 127-H, freguesia de Brinches 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, nos termos do 

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

da estruturação fundiária), é requerida por Jorge Aboim Madeira, na qualidade de 

advogado, em representação de José Barbosa Devesa Carneiro, certidão de aprovação do 

projeto de emparcelamento simples, resultante da aquisição do prédio rústico 

denominado “Monte Gato”, inscrito na matriz sob o art.º124 da seção H da freguesia de 

Brinches, com 3,5250hectares, confinante com o prédio rústico denominado “Pinheiro”, 

inscrito na matriz predial sob o art.º127, da seção H, com a área de 3,0750hectares, do 

qual o requerente é comproprietário, com o qual se pretende efetuar o emparcelamento 

com a área total de 6,6000 hectares. 

Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa, os prédios acima referidos encontram-se afetos 

a “Espaços agrícolas de regadio” (carta de ordenamento) e na “Reserva Agrícola Nacional 

- RAN” e no “Perímetro Hidroagrícola” (carta de condicionantes). 

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

do prédio rústico confinante, não interfere com “cursos de água e respetivos leitos e 

margens”, nem com construções existentes nos prédios rústicos. 

O pedido encontra-se instruído com o parecer favorável, emitido pela Direção Regional 

de Agricultura e Pescas do Alentejo (ref. PAR-IMT/30/2016/DAI de 28/09), considerando 

esta entidade, “que o emparcelamento contribui para melhorar a estrutura fundiária da 

exploração do requerente, tendo sido levada em consideração o respeito pelo 

cumprimento da área mínima da exploração do vendedor”. 

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

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

art.º 9.º, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente projeto de 

emparcelamento simples. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

16. Direito de preferência relativo ao prédio sito na Rua das Cruzes, nº 56, em Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 31 de 

outubro do corrente ano, informa que pretende a entidade "Medibeja" saber se a Câmara 

Municipal pretende ou não exercer o direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua 

das Cruzes, n.º 56, em Serpa. 
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Considerando a localização, o valor (25.000 euros), as áreas (AT 82,29 m2; AC 72,31 m2; 

AD 9,98 m2) e o estado de conservação (mau), consideram que a Autarquia não terá 

interesse em exercer o direito de preferência. --------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito 

de preferência na venda do imóvel sito na Rua das Cruzes, n.º 56, em Serpa, pelo valor de 

25.000 € (vinte e cinco mil euros). -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

17. Proposta de protocolo a celebrar com a Rota do Guadiana, no âmbito do 

CENTRO QUALIFICA @prender+ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da seguinte 
proposta de protocolo a celebrar com a Rota do Guadiana – Associação de 
Desenvolvimento Integrado: ------------------------------------------------------------------------------- 

 
PROTOCOLO 

CENTRO QUALIFICA @prender+ 
I. Preâmbulo 
Considerando que Portaria 232/2016, de 29 de agosto, prevê a transição dos Centros para a Qualificação e 
o Ensino Profissional para Centros Qualifica; 

Considerando que os Centros Qualifica adiante designados por CQ, possuem como missão “revitalizar a 
educação e formação de adultos enquanto pilar central do sistema de qualificações, assegurando a 
continuidade das políticas de aprendizagem ao longo da vida e a permanente melhoria da qualidade dos 
processos e resultados de aprendizagem é uma prioridade política de âmbito nacional”; 
Considerando que a Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado (RG-ADI) acolheu um 
CQEP tendo como entidades parceiras um conjunto de entidades igualmente comprometidas com a 
qualificação dos recursos humanos, o desenvolvimento, a educação e a formação;  
Considerando que a parceria, que se revê no espírito e objetivos dos CQ, assegurou, quer enquanto 
conjunto organizado, quer pela via da diversidade de competências e públicos-alvo específicos um leque de 
respostas no âmbito da educação e da formação;  
É celebrado o seguinte protocolo entre:  
 Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado, com sede na Rua da Capelinha, nº 7, 
7830-340 Serpa, com o contribuinte nº 502 817 585, representada por David Henrique Machado, na 
qualidade de Presidente da Direção e Maria Ana Fernandes Alexandre, na qualidade de Vice-Presidente da 
Direção e designada neste protocolo como entidade promotora 
e 
As entidades parceiras a seguir identificadas: 
Município de Barrancos, com sede na Praça do Município, nº 2, 7230-030 Barrancos, com o contribuinte nº 
501081216, representada por António Pica Tereno, na qualidade de Presidente; 
 Município de Moura, com sede na Praça Sacadura Cabral, s/n, 7860-207 Moura, com o contribuinte nº 
502174153, representada por Santiago Augusto Ferreira Macias, na qualidade de Presidente; 
Município de Serpa, com sede na Praça da República, s/n, 7830-389 Serpa, com o contribuinte nº 
501112049, representada por Tomé Alexandre Martins Pires, na qualidade de Presidente; 
Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa com sede na Rua Drº Edgar Pires Valadas, s/n, 7830-479 Serpa, com 
o contribuinte nº600086003, representada por Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro, na qualidade 
de Diretora; 
Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa com sede na Rua José Maria da Graça Afreixo, s/n, 7830-358 com o 
contribuinte nº 600085546, representada por Francisco Manuel Cortez Batista De La Féria Oliveira, na 
qualidade de Diretor; 
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Agrupamento de Escolas de Barrancos, com sede na Rua de Angola, s/n, 7230-003 Barrancos, com o 
contribuinte nº 600081508, representada por Bento Manuel Guerra Caldeira, na qualidade de Diretor; 
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, com sede na Herdade da Bemposta, Apartado 26, 
7830-999 Serpa, com o contribuinte nº 600067912, representada por Luís Manuel de Matos Barradas, na 
qualidade de Diretor; 
COMOIPREL – Escola Profissional de Moura, com sede na Praça Sacadura Cabral, s/n, 7860-207 Moura, 
com o contribuinte nº 501829296, representada por Santiago Augusto Ferreira Macias, na qualidade de 
Presidente; 
Instituto Politécnico de Beja, com sede na Rua Pedro Soares, s/n, 7800-295 Beja, com o contribuinte nº 
680038671, representado por Vito José de Jesus Carioca, na qualidade de Presidente; 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo – Guadiana Interior, com sede na Rua das Terçarias, s/n, 7860-035 
Moura, com o contribuinte nº 501057331, representada por José António Aboim Madeira, na qualidade de 
Administrador e Amilcar António Bengla Mourão, na qualidade de Administrador; 
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E com sede na Rua Dr. António Fernando Covas Lima, s/n, 
7801-849 Beja, com o contribuinte nº508754275, representada por Margarida Fernanda Coelho Murta 
Rebelo da Silveira, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; 
II. Cláusulas 

1º 
Objeto 

O presente protocolo visa assegurar o funcionamento do Centro Qualifica, com sede na Rua Dr. Luís de 
Almeida e Albuquerque, s/ número, 7830-457 SERPA, também conhecido como Centro @prender+.  

2º 
Parceria Territorial 

O Centro Qualifica (CQ) @prender+ desenvolve-se em parceria com as entidades que atuam nos domínios 
da educação e da formação preferencialmente nos concelhos de Barrancos, Moura, Serpa, e em concelhos 
limítrofes, desde que pertencentes à NUT III do Baixo Alentejo. As atividades do CQ @prender+ serão 
desenvolvidas com base em financiamento próprio e outras fontes de financiamento, nomeadamente o 
Programa Operacional do Capital Humano (POCH), no âmbito do Portugal 2020.  
Considerando as áreas de reconhecimento, validação e certificação profissionais que o Centro Qualifica 
@prender + desenvolve, poderá existir interesse no alargamento da parceria, designadamente a entidades 
relevantes em termos territoriais ou setoriais, com especiais necessidades de certificação. 
 

3º 
Atividades 

A atividade do CQ @prender+ centra-se: 
a) Na informação, orientação e encaminhamento de candidatos, designadamente para ofertas de 

ensino e formação profissionais, tendo por base as diferentes modalidades de qualificação e 
procurando adequar as ofertas existentes aos perfis, necessidades, motivações e expectativas dos 
candidatos e às dinâmicas do mercado de trabalho; 

b) No reconhecimento, validação e certificação das competências desenvolvidas pelos adultos ao 
longo da vida por vias formais, informais e não formais, de âmbito escolar, profissional ou de dupla 
certificação, com base nos referenciais do Catálogo Nacional de Qualificações; 

c) No desenvolvimento de ações de informação e de divulgação dirigidas a jovens e adultos, a 
empresas e outros empregadores, sobre as ofertas de educação e formação profissional 
disponíveis e sobre a relevância da aprendizagem ao longo da vida; 

d) No estabelecimento de parcerias com outras entidades relevantes no território que contribuam 
para melhorar a intervenção no âmbito da educação e formação profissional; 

e) No apoio à ANQEP, no que se refere às suas competências. 
4º 

Constituição da Equipa 
A equipa do Centro Qualifica é constituída pelos seguintes elementos: 

a) Um/a coordenador/a; 
b) Técnicos de orientação, reconhecimento e validação de competências, designados por Técnicos 

ORVC; 
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c) Formadores e/ou professores para o desenvolvimento dos processos de rvcc profissional ou de 
dupla certificação 

d) Um/a assistente administrativo/a. 
5º 

Entidade promotora 
A Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado, assume a coordenação do CQ @prender+ 
nos termos definidos pela portaria nº 232/2016, de 29 de agosto, nomeadamente a elaboração do Plano 
Estratégico de Intervenção (PEI), para um período de três anos, o qual, é submetido à apreciação da ANQEP 
– Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. A coordenação do CQ @prender+ far-se-á 
em articulação com as demais entidades parceiras, em termos a definir, de acordo com os resultados de 
candidatura a efetuar ao Programa Operacional do Capital Humano, assumindo-se no entanto a 
disponibilização dos seguintes recursos: 

a) Recursos humanos, a saber: 1 Coordenador/a, 3 Técnicos de ORVC, 1 Técnico de apoio à gestão 
financeira do projeto, 1 Assistente administrativo; 

b) Recursos materiais: equipamentos de apoio às atividades (salas, computadores, mesas e cadeiras, 
quadros, projetores de vídeo, viaturas para apoio à itinerância, consumíveis;  

c) Estes recursos encontram-se disponíveis no Centro @prender+, sede do CQ @prender +; 
6º 

Entidades parceiras 
As entidades parceiras assumem a colaboração com a entidade promotora, no que respeita a todas as 
atividades e responsabilidades que vierem a ser definidas para além do presente protocolo, 
nomeadamente, a divulgação do projeto e a sinalização de beneficiários, internos e externos à entidade. 
Assume ainda a disponibilização dos seguintes recursos: 

a) Recursos humanos: 
a. Professores de acordo com as áreas de competências-chave para o rvc de dupla 

certificação; 
b. Formadores certificados nas saídas profissionais selecionadas para o rvc profissional; 
c. Técnicos ORVC para apoio à orientação e encaminhamento dos jovens e adultos; 

 
b) Recursos materiais: 

a.  Equipamentos de apoio às atividades (computadores, mesas e cadeiras, quadros, 
projetores de vídeo); 

b. Instalações para a realização das atividades informativas, formativas e de rvcc; 
c. Consumíveis 
d. Apoio financeiro ao funcionamento da atividade do Centro Qualifica, naquilo que não 

venham a constituir despesas elegíveis no âmbito da candidatura a efetuar ao POCH. 
Tendo em conta o perfil e âmbito das entidades parceiras apresenta-se quadro dos recursos a disponibilizar: 

 
 

Entidade Parceira 

 
Professores 

Reconhecimento, 
Validação 

Certificação Base 

Formadores 
Reconhecimento, 

Validação 
Certificação 
Profissional 

Técnicos 
Orientação, 

Reconhecimento, 
Validação e 

Certificação de 
Competências 

 
 

Instalações 

 
 

Equipamentos 

 
Encargos 

Gerais 
do 

Projeto 

Município de 
Serpa 

   Sede CQ x x 

Município de 
Moura 

   x x x 

Município de 
Barrancos 

   x x x 

Agrupamento 
Vertical de 
Barrancos 

   x x x 

Agrupamento de 
Escolas nº 1 de 

x x x x x x 
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Serpa 

Agrupamento de 
Escolas nº 2 de 
Serpa 

x x x x x x 

Escola 
Profissional de 
Desenvolvimento 
Rural de Serpa 

 x  x x x 

COMOIPREL – 
Escola 
Profissional de 
Moura 

   x x x 

Caixa Crédito  
Agrícola Mútuo 

   x x x 

Instituto 
Politécnico de 
Beja 

 x  x x x 

Unidade Local de 
Saúde do Baixo 
Alentejo, E.P.E 

 x  x x x 
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7º 

Vigência 
O protocolo tem a duração de três anos, a contar da data da sua assinatura, podendo ser denunciado por qualquer 
uma das partes, em caso de não cumprimento das cláusulas vigentes. 
 
O orçamento previsional do CQ @prender+ para 3 anos, em anexo, é parte integrante do presente protocolo. 

 
Serpa, ___ de _________ de 2016 

 
A entidade promotora subscritora:  

Rota do Guadiana – ADI 
 
________________________________________________________________ 

 
As entidades parceiras subscritoras: 
 

1. Município de Serpa  
 

2. Município de Moura  
 

3. Município de Barrancos  
 

4. Agrupamento de Escolas de Barrancos  
 

5. Agrupamento nº 1 de Serpa  
 

6. Agrupamento nº 2 de Serpa  
 

7. Escola Profissional de D. Rural de Serpa 
 

8. COMOIPREL – Escola Profissional de Moura  
 

9. Instituto Politécnico de Beja 
 

10. Caixa Crédito A. Mútuo 
 

11. Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E 
 
 
                                                                  Anexo I 

CENTRO QUALIFICA @PRENDER+ 

ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017-2019 ANEXO AO PROTOCOLO DA PARCERIA                                    
PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 01/01/2017 a 31/12/2019 

RUBRICAS 2017 2018 2019 TOTAL 

Encargos com pessoal afeto ao projeto 59.011,76 € 59.011,76 € 59.011,76 € 177.035,28 € 

Custos operacionais de funcionamento 8.851,76 € 8.851,76 € 8.851,76 € 26.555,28 € 
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Total financiamento POCH 67.863,52 € 67.863,52 € 67.863,52 € 203.590,56 € 

Contribuição CCAMútuo 1.975,00 € 1.975,00 € 1.975,00 € 5.925,00 € 

Município de Serpa 1.775,00 € 1.775,00 € 1.775,00 € 5.325,00 € 

Município de Moura 1.775,00 € 1.775,00 € 1.775,00 € 5.325,00 € 

Município de Barrancos 1.775,00 € 1.775,00 € 1.775,00 € 5.325,00 € 

Total contribuições parceiros locais 7.300,00 € 7.300,00 € 7.300,00 € 21.900,00 € 

ORÇAMENTO TOTAL 75.163,52 € 75.163,52 € 75.163,52 € 225.490,56 € 

     Nota: o orçamento dos parceiros corresponde a 10% do total do orçamento 
  

 

18. Proposta de protocolo entre o Município de Serpa e a Rota do Guadiana – Protocolo de 

articulação funcional no âmbito do DLBC/MEG 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta de protocolo a 

celebrar com a Rota do Guadiana, com vista a articular parcerias no âmbito do DLBC – 

Desenvolvimento Local de Base Comunitária, ações e procedimentos:  

 
PROTOCOLO DE ARTICULAÇÃO FUNCIONAL NO ÂMBITO DO DLBC/MEG 

 
Preâmbulo 

Considerando que a Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado é a Entidade Gestora 
do instrumento Desenvolvimento Local de Base Comunitária para a Margem Esquerda do Guadiana, 
adiante designado por DLBC/MEG, destinado ao desenvolvimento territorial consagrado nos artigos 32º, 
33º, 34º e 35º do Regulamento (EU) nº1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 
17 de Dezembro, que estabelece as disposições comuns dos fundos abrangidos pelo Quadro Estratégico 
Comum no período de programação 2014-2020 para os Fundos Estruturais de Desenvolvimento Local, 
como seja a abordagem LEADER. 
 
Considerando que constitui atribuição do Município de Serpa a promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento 
económico, de acordo com o disposto no artigo 23º, nº 1 e nº 2, alínea m) conjugado com o disposto no 
nº 33º, alínea ff), ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e considerando que o Município possui 
competências em matéria de licenciamento de construções destinadas à atividade económica e na 
cedência de solo industrial ou espaços físicos destinados a atividades de serviços, sendo igualmente 
membro do Grupo de Ação Local (GAL). 
 
Considerando que é desejável promover um ambiente favorável à promoção do investimento produtivo 
no concelho o qual preveja, designadamente, a transparência e a agilização dos procedimentos 
inerentes à instalação e desenvolvimento das atividades económicas.  
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O Município de Serpa, pessoa coletiva nº 501 112 049, com sede na Praça da República em Serpa, 
representada pelo seu Presidente, Tomé Alexandre Martins Pires; 
E, 
A Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado (RG-ADI), pessoa coletiva nº 
502 817 585, com sede na Rua da Capelinha nº 7, em Serpa, representada por David Henrique Machado 
e Maria Ana Fernandes Alexandre respetivamente Presidente e Vice-Presidente da Direção 
Celebram o presente protocolo de articulação funcional que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

1ª  
Âmbito e Objetivos 

 
O Protocolo visa a agilização dos procedimentos inerentes à instalação, alteração ou ampliação de 
atividades económicas no Concelho de Serpa que venham a ser candidatados ao DLBC ou a outros 
instrumentos complementares. 

2ª  
Deveres do município de Serpa 

 
No âmbito deste Protocolo, compete ao município de Serpa:  
1. Informar os promotores sobre os serviços de apoio ao desenvolvimento económico existentes na 

RG-ADI bem como as facilidades de apoio ao investimento produtivo por eles materializadas; 
 

2. No âmbito do licenciamento de obras: 
a) Agilizar a prestação de informação ao promotor, designadamente através de entrevista antes da 

entrega do processo para esclarecimentos sobre diplomas legais em vigor e outras informações 
relevantes na área pretendida. 

b) Atribuir um Gestor de Procedimento a cada intenção/pedido entregue, para facilitar o acesso 
direto à informação e o respetivo acompanhamento. 

3. Prestar informação sobre lotes disponíveis na Zona Industrial de Serpa e nas Zonas de Atividades 
Económicas de Pias e de Vila Nova de S. Bento, dando o encaminhamento necessário aos processos. 

3ª  
Deveres da Rota do guadiana 

No âmbito deste protocolo compete à Rota do Guadiana: 
1. Informar os promotores sobre os serviços de apoio ao desenvolvimento económico existentes no 

município de Serpa, bem como as facilidades de apoio ao investimento produtivo por eles 
materializadas; 

2. Informar o município de Serpa, no decorrer do processo de análise das candidaturas e com o prévio 
consentimento dos seus promotores, sobre eventuais necessidades específicas das mesmas que 
recaiam na esfera das competências municipais; 

3. Informar o município de Serpa, após conclusão do processo de aprovação das candidaturas e com o 
prévio consentimento dos seus promotores, sobre eventuais condicionantes pré e pós-contratuais 
específicas que estejam associadas a procedimentos levados a efeito no quadro do funcionamento 
do município; 

4ª  
Atividades conjuntas 

As partes outorgantes comprometem-se a colaborar ativamente nas seguintes matérias: 
1. Promoção de eventos, visitas técnicas e outras atividades de estímulo ao empreendedorismo; 
2. Promoção de sessões de informação e divulgação sobre o instrumento DLBC ou outros que com ele 

possuam complementaridades, em colaboração com as demais entidades do GAL; 
3. Identificação de atividades inovadoras e de projetos de investimento empresarial passíveis de 
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instalação no espaço concelhio; 
4. Pesquisa de novas oportunidades de financiamento e movimentação de candidaturas conducentes à 

consolidação e diversificação da base económica local; 
5. Informação sobre o conteúdo do protocolo junto de potenciais investidores dos serviços de apoio ao 

desenvolvimento económico;  
6. Anúncio público do presente protocolo. 

5º 
 Disposições gerais 

 
Os casos omissos no presente protocolo serão resolvidos por ambas as partes. 

 
Serpa, ____  de _______ de 2016 
                                  
Pelo Município de Serpa Pela Rota do Guadiana – ADI 
 
__________________________ 
Tomé Alexandre Martins Pires 
Presidente da Câmara 
 
 
 
 

 
_____________________________ 
David Henrique Machado  
Presidente  
 
______________________________ 
Maria Ana Fernandes Alexandre  
Vice-presidente   
 
 
 
 

 

19. Propostas de protocolos – Centro de BTT 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, no âmbito dos quatro percursos BTT 

implementados no Concelho pelo Município de Serpa, propõe o estabelecimento dos 

protocolos com as seis associações identificadas, com secções de BTT. Os protocolos têm como 

objetivo central, a preservação e dinamização dos percursos, numa logica de subsidiariedade 

local, os quais já mereceram parecer favorável das respetivas associações. ---------------------------- 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor dos protocolos, no 

âmbito da manutenção e dinamização do Centro de BTT, que constam de pasta anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante, a celebrar com as seguintes entidades: 

 Sociedade Luso União Serpense 

 Moto Clube de Brinches 

 Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento 

 Futebol Clube de Vale de Vargo 

 Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria  

 Piense Sporting Clube 
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20. Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia – Minuta do contrato 

e autorização para a subcontratação  

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em 4 do corrente mês de 

novembro, informa o seguinte, sobre o processo designado em epígrafe:  

 «O procedimento foi adjudicado em deliberação de câmara de 12/10/2016 à empresa 

Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S. A., pelo valor de 445.235,84€ 

(quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco euros e oitenta e quatro 

cêntimos), a acrescer a taxa de IVA legal em vigor; 

 Nos termos do nº 1 do artigo 90º do CCP, aprovado pelo DL 18/2008, de 29 de Janeiro, o 

adjudicatário comprovou a prestação da caução dentro do prazo de 10 dias a contar da 

notificação da decisão de adjudicação; 

 Foram, ainda, apresentados os documentos de habilitação da empresa adjudicatária, 

declaração de compromisso para a celebração de contrato de subempreitada com a 

empresa Mota-Engil – Engenharia e Construção, S. A., para a realização dos trabalhos da 

12ª subcategoria da 4ª categoria, no valor de 5.864,00€ (cinco mil, oitocentos e sessenta 

e quatro euros), acrescidos de Iva à taxa legal em vigor; 

 Os serviços, depois de analisarem os documentos, verificaram que os prossupostos da 

subcontratação estão de acordo com o previsto no artigo 383º do CCP, não havendo 

qualquer impedimento à concessão da subempreitada à empresa identificada no ponto 

anterior; 

 Para cumprimento do disposto no artº 318º, nº 2, alínea a) do CCP, foi a empresa 

adjudicatária notificada para, no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentar os documentos 

de habilitação da empresa subcontratada. 

Face ao exposto, nos termos do artigo 18º, nº 2 do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de junho, 

submete-se ao órgão competente, Câmara Municipal:  

 A aprovação da minuta do contrato, de acordo com o estipulado no artigo 98º, nº 1 do 

CCP; 

 Autorização para a subcontratação, de acordo com o estipulado no artigo 319º, nº 1 do 

CCP.» 

Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, informa que, apesar de estarem em falta alguns documentos de habilitação 

do subempreiteiro, propõe-se para reunião de Câmara a título condicional, aguardando que os 

documentos sejam entregues no prazo concedido (até dia 8, terça feira). Caso não se verifique 

a entrega dos mesmos documentos, o assunto não deverá ser apreciado. ----------------------------- 
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 Deliberação  

Tendo-se verificado a entrega dos documentos de habilitação no prazo indicado, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato, de acordo com o 

estipulado no artigo 98º, nº 1 do CCP, a qual consta de pasta anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante e autorizar a subcontratação, de acordo com o estipulado no artigo 

319º, nº 1 do CCP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

21. Empreitada de requalificação do Largo de Santa Maria – Libertação de retenção  

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em 4 do corrente mês de 

novembro, informa o seguinte, sobre o processo designado em epígrafe:  

«Na sequência da apresentação do Auto de Receção Definitivo do concurso identificado em 
“Assunto” pelo setor de empreitadas, assinado a 02/08/2016, pelo representante do dono de 
obra, pelo responsável da fiscalização e pelo representante do empreiteiro, foram libertadas 
todas as verbas caucionadas e retidas, procedendo de acordo com o estipulado na deliberação 
de câmara de 26/10/2016. 

No entanto, foi faturado o valor da Revisão de preços definitiva, aprovada em Reunião de 
Câmara de 13/08/2016, tendo o serviço de Gestão Financeira procedido à retenção de 10% 
desse valor, que se traduziu numa retenção de 239,50€ (duzentos e trinta e nove euros e 
cinquenta cêntimos). 

Neste sentido, vem a empresa Betão e Taipa – Construção e Recuperação de Edifícios, Ldª, 
solicitar a libertação da verba retida. 

Face ao exposto, e nos termos do artigo 295º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, submete-se à Câmara 
Municipal, entidade que autorizou a despesa inicial, a autorização para que se proceda à 
libertação da retenção efetuada pelo Serviço de Gestão Financeira, no valor de 239,50€ 
(duzentos e trinta e nove euros e cinquenta cêntimos).» --------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  
De acordo com o parecer técnico e nos termos do artigo 295º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, o Órgão 

Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a libertação da retenção efetuada pelo Serviço 

de Gestão Financeira, no valor de 239,50€ (duzentos e trinta e nove euros e cinquenta 

cêntimos), respeitante à empreitada de requalificação do Largo de Santa Maria, em Serpa. ------ 

 

 

 

 



                                        Minuta da Ata n.º 25 – 9/11 

 
 

2016 

 

 37 

22. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 212, referente 

ao dia 8 de novembro de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.581.872,13 (um milhão, 

quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e dois euros e treze cêntimos) e 53.981,43 

(cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e um euro), respeitantes a operações orçamentais e 

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

 

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Noel Farinho 

questionou se houve algum desenvolvimento no processo relativo à escola secundária de 

Serpa, tendo o Sr. Presidente respondido que já deu indicação para que se contate o Ministério 

a solicitar uma reunião com o responsável para tratar deste assunto.  

Refere ainda que todas as escolas da responsabilidade da autarquia estão em bom estado de 

conservação e têm sido dotadas de novos equipamentos, pelo que, espera-se que da parte do 

Ministério nos seja dada alguma informação sobre o que pretende fazer relativamente à 

situação da escola secundária. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista apresentaram a seguinte declaração, que se 

transcreve: 

 

«Os vereadores do PS vêm por este meio apresentar a sua insatisfação por, uma vez mais, não 

terem sido atempadamente informados de mais uma iniciativa da Câmara, neste caso concreto, 

das Jornadas da Educação. De facto, tivemos conhecimento apenas neste mesmo dia, através 

de uma nota de imprensa, sendo que a iniciativa já tem vindo a ser divulgada à comunidade 

educativa desde o início da semana, sem nunca ter sido referida em qualquer reunião do 

executivo.  

Esta é uma situação que acontece com alguma frequência: os vereadores da CDU, com pelouro 

e maioria absoluta, restringem a informação prestada aos vereadores do PS, acabando estes 

por ter acesso à mesma através da comunicação social, notas de imprensa ou outros meios que 

não as reuniões de Câmara em que participam e onde, no nosso entender, as informações 

devem ser dadas.  

Os vereadores do PS têm várias vezes chamado a atenção dos vereadores da CDU da Câmara 

para o desconforto que esta situação lhes causa, solicitando uma maior informação para uma 

melhor participação. Concedendo que a situação tem vindo a melhorar, casos destes persistem 

em manter-se. Os vereadores do PS consideram que, em grande parte, se encontram afastados 

dos processos de participação e decisão da Câmara, apesar de terem sido eleitos e 

representarem uma fatia significativa da população do Conselho.  
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Os vereadores do PS reprovam veementemente esta situação pelo que deixam em ata esta 

declaração, como sinal de protesto.» --------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que considera que, do seu ponto de vista, essa intervenção não é 

correta, pois tem havido mais sensibilidade sobre o assunto, tem havido alteração à postura, 

tem vindo a ser fornecida mais informação, foram incluídos na ordem de trabalhos das 

reuniões do Executivo, os assuntos gerais de interesse autárquico, em que se dá conhecimento 

de diversas matérias de interesse para a autarquia, as notas de imprensa estão a ser enviadas 

para os eleitos antes de saírem para a comunicação social, considera por isso que tem havido 

uma maior preocupação na partilha da informação. -------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção da Srª Vereadora Isabel Estevens começando por dizer que existe um 

fio condutor, que tem vindo a nortear a nossa atividade e que faz parte daquilo que foi um 

diagnostico elaborado em 2012-2013, que envolveu jovens dos 14 aos 21 anos, e que permitiu 

perceber o tipo de jovens que temos no concelho, como utilizam os seus tempos livres, os seus 

hábitos, o envolvimento com a escola e a partir daí traçou-se uma linha condutora para se 

desenvolver estas ações. No ano passado realizou-se o Seminário Educativo com o tema “Pela 

tua saúde” e a temática deste ano é a “Educação Artística” para que os jovens possam ter a 

possibilidade de mostrar o seu gosto e orientação pelas artes e os temas têm sido escolhidos 

em função daquilo que se identificou no estudo e os painéis têm sido resultado daquilo que os 

jovens indicam como algo a implementar, mais do que propriamente a discussão do assunto 

entre os elementos do Executivo.  

Acrescenta ainda que o assunto foi atempadamente visto com as escolas e os meses de 

outubro/novembro foram desde o princípio indicados, por se tratar do início do ano letivo, e é 

por isso que é importante que estas Jornadas se realizem nesta altura. Solicita-se às escolas a 

indicação das datas mais adequadas e é sempre difícil conseguir uma data ideal, porque 

coincide com testes ou com reuniões. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio novamente o Sr. Vereador João Santos para dizer que não se está a colocar em causa 

a importância das Jornadas de Educação, nem que as escolas não tenham sido consultadas para 

se pronunciar, o que está em causa é que houve divulgação, sem que previamente se tenha 

falado no assunto numa reunião da Câmara, por isso manifestam o seu desacordo e vontade 

que isso se altere. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voltou a intervir o Sr. Presidente para dizer que um exemplo concreto da alteração de postura, 

foi o procedimento relativamente ao Encontro de Culturas este ano, em que se foi dando 

conhecimento do desenvolvimento do processo e do programa previsto e para esta reunião já 

foi preparado um documento, que entregou aos senhores vereadores, com as normas de ação 
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de dinamização do comércio local no concelho de Serpa, no âmbito do projeto “Feliz Natal com 

o Comércio Local” e solicitou que o documento seja analisado e que dentro de alguns dias se 

pronunciem sobre o mesmo, para que se possa então prosseguir com o assunto.  

Terminou a sua intervenção, fazendo referência à 2ª edição do Cante Fest’, que se realiza de 24 

a 27 de novembro em Serpa e Lisboa. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Período de intervenção do público 

Não se verificou a presença de público nesta reunião do Órgão Executivo. ----------------------- 

 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Pedidos de autorização de queimadas 

3. Licenças de recinto improvisado 

4. 15ª Alteração ao Orçamento e 10.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

5. Proposta de 2ª alteração ao Plano de Urbanização da cidade de Serpa 

6. Proposta de 1ª alteração ao Plano de Urbanização de Vila Nova de S.Bento 

7. Proposta de 1ª alteração ao Plano de Urbanização de Pias 

8. Sport Clube Desportivo de A-do-Pinto – Pedido de apoio financeiro 

9. Atribuição de auxilios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 5ª Fase 

10. Destaque de parcela – Artigo 11 – JJ1 em Pias – Requerente: António Urbano da Franca 

Fialho Pinto 

11. Alteração de uso dos lotes n.º 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa 

12. Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio denominado “Vale das Mós”, 

em Vila Verde de Ficalho 

13. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico 196-K, em Serpa 

14. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico artigo 296, secção C, da 

freguesia de Vale de Vargo 

15. Emparcelamento simples – Prédio rústico 124-H e 127-H, freguesia de Brinches 

16. Direito de preferência relativo ao prédio sito na Rua das Cruzes, nº 56, em Serpa 

17. Proposta de protocolo a celebrar com a Rota do Guadiana o âmbito do CENTRO 

QUALIFICA @aprender+ 
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18. Proposta de protocolo entre o Município de Serpa e a Rota do Guadiana – Protocolo de 

articulação funcional no âmbito do DLBC/MEG 

19. Propostas de protocolos – Centro de BTT 

20. Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia – Minuta do contrato e 

autorização para a subcontratação  

21. Empreitada de requalificação do Largo de Santa Maria – Libertação de retenção  

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H40 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 25/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 9 de novembro 

 

 

ANEXO 1 – 15ª Alteração ao Orçamento e 10.ª alteração ao PPI 

 

ANEXO 2 – Propostas de protocolos – Centro de BTT 

 

ANEXO 3 – Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia – Minuta do 

contrato 

 

 

 

 

 

 


