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Ata n.º 27/2016  
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 13 DE 

DEZEMBRO DE 2016 

 

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

no dia 13 de dezembro 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 das Atas n.º 26/2016  

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 26, relativa à reunião realizada no dia 23 de novembro, a 

qual foi previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade, com 

a abstenção do Sr.Vereador Noel Farinho por não ter participado na reunião. ----------------------- 

 

Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 

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

constam os seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. 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.º 18124 datada de 21 de novembro do corrente ano, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 

11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, isentar aquela Comissão do pagamento da taxa de ruido, no valor de 20,00 € e de 

recinto improvisado, no valor de 30,00 €, para desenvolvimento de atividades a realizar entre 

os dias 26 de novembro e 31 de dezembro de 2016: música ao vivo nos dias 26 de novembro, 

10 de dezembro e 25 de dezembro; Noite de Fados no dia 3 de dezembro e Baile de Passagem 

de Ano no dia 31 de dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.2. Sulcena – Associação Cultural e Recreativa 

De acordo com o solicitado pela SULCENA, através de email datado de 23 de novembro do 

corrente ano, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras 
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Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquela 

Associação do pagamento da taxa de ocupação da via pública, no valor de 20,00 euros, relativa 

ao pedido efetuado para a Feira do Sótão que vão realizar no dia 10 de dezembro de 2016, na 

Praça da República. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.3. Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa 

De acordo com o solicitado pela Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa, 

através de Pretensão n.º 18031 datada de 18 de novembro 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 de Estudantes do pagamento 

da taxa de licença especial de ruido, no valor de 20,00 €, respeitante à realização de um 

espetáculo de música ao vivo no “Bar O Forcado 2”, em Serpa, no dia 26 de novembro do 

corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.4. União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo 

De acordo com o solicitado pela União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, 

através de email datado de 7 de novembro 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 União de Freguesias do pagamento das taxas de 

licença de ruido e de recinto improvisado, respeitante à IV Mostra de Doçaria de A-do-Pinto, 

que decorreu nos dias 10 e 11 do corrente mês de dezembro. ------------------------------------------ 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

2.1. Ratificações 

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

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

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

 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

União das Freguesias de 

V.N.S.Bento e Vale de 

Vargo 

IV Mostra de Doçaria  

de A-do-Pinto 

17396 

2016.11.07 

Dias 10 e 11 de 

dezembro 

2016.12.06 

 

Comissão de Festas das 

Santas Cruzes 

Musica ao vivo 18120 de 

2016.11.21 

Dias 26 e 27 de 

novembro e 10 e 

11 de dezembro 

2016.12.06 
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2.2. Comissão de Festas das Santas Cruzes 

Na sequência do solicitado através de Pretensão n.º 18120 datada de 21 de novembro, e de 

acordo com o parecer favorável da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 

informação datada de 24 de novembro, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 

autorizar a emissão da licença de recinto improvisado para o evento de música ao vivo, a 

realizar nos dias 24 e 25 do corrente mê de dezembro, no prédio sito na Rua do Sacro, n.º 14 

em Vila Nova de S.Bento, com início às 22H00 e término às 6H00. --------------------------------------- 

 

 

3. Alteração n.º 19 ao Orçamento e alteração n.º 12 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 

19ª alteração ao Orçamento e 12.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme 

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

 

 

4. Parecer sobre aumento de compartes – Prédio rústico denominado “Atalaia”, na União 

de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 

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

Território, emitido em 25 de novembro do corrente ano, sobre o processo designado em 

epígrafe: 

 

«É requerido por Carolina Guerreiro Capuchinho, na qualidade de proprietária, certidão de 

aumento de compartes, referente ao prédio rústico descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º1627/20050516, inscrito na matriz predial rústico, sob o artigo 14, secção 1D, 

com 2000,00m2, da União de freguesias de Serpa, denominado “Atalaia”, 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 Mariana de Guadalupe Guerreiro Bexiga e Carlos Manuel Sousa Lampreia, 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 
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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 

2000,00m2 (olival – no Plano Diretor Municipal em vigor, insere-se em espaços 

agrossilvopastoris (planta de ordenamento) e na Reserva Ecológica Nacional – área estratégicas 

de proteção e recarga dos aquíferos (planta de condicionantes), pelo que a quota ideal a 

transmitir a cada um dos dois novos comproprietários corresponde a 1000,00 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.» ------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

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

ao aumento de compartes no prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º1627/20050516, inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo 14, secção 1D, com 2000,00 

m2, da União de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), denominado “Atalaia”. ------------- 
 

 

5. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Tasneirais”, na 

União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria)  

Na sequência do pedido designado em epígrafe, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território informa o seguinte, em 22 de novembro do corrente ano:  

 

«Pretende a requerente, Joana Raquel Prior Neto, na qualidade de Notária do Cartório Notarial 

de Serpa, a emissão de parecer favorável conforme o disposto e para os efeitos previstos no 

artigo 54º, n.º1, da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 70/2015 de 16 de julho. 

Pelo exposto, de acordo com os elementos apresentados, nada obsta à emissão de Parecer 

Favorável ao aumento de compartes no prédio rústico denominado “Tasneirais”, descrito na 
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competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3522/20111025 e inscrito na matriz 

predial da extinta freguesia de Salvador, sob o artigo 11 – Secção X, com 16,15hectares, na 

proporção de ½ a Manuel Mestre Alcântara Miguens e ½ a Jorge Manuel Mestre Alcântara, 

decorrente do óbito de Cristina Maria Mestre, mãe e de Virgolino Torrejais Alcântara, pai, por 

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

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

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

70/2015 de 16 de julho. 

A competência para emissão de parecer favorável para efeitos de aumento de compartes é da 

Câmara Municipal, sendo o respetivo prazo de emissão de 45 dias. A omissão de pronúncia 

corresponde à emissão de parecer favorável (n.º 3 do artigo 54.º da lei n.º 91/95, de 2 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho).» -------------------- 

 

 Deliberação  

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

parecer favorável ao aumento de compartes no prédio rústico denominado “Tasneirais”, 

descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3522/20111025 e inscrito na 

matriz predial da extinta freguesia de Salvador, sob o artigo 11 – Secção X. ---------------------------- 

 

6. Destaque de parcela do prédio sito na Rua da Liberdade, n.º 53 e 55 em A-do-Pinto 

1 – Prédio original – sito na Rua da Liberdade, n.ºs 53 e 55, em A-do-Pinto, inscrito na matriz 

urbana com o n.º 1513, da freguesia de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 3021/20020313, com área total de 220 m2 

e seguinte composição: área coberta de 202 m2; área descoberta de 18 m2. 

2 – Parcela a destacar – sita na Rua da Liberdade, n.ºs 53, em A-do-Pinto, com a área total de 

124 m2 e seguinte composição: área coberta de 120 m2; área descoberta de 4 m2. 

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

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque do prédio urbano 

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, dentro do aglomerado 

urbano de A-do-Pinto, de acordo com o estabelecido no ponto 4 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 

9 de setembro, dado que é possível proceder-se a destaques de parcela dentro do perímetro 

urbano, desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos 

públicos. 

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

- “Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos 

termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior; 
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- O condicionalismo 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 (…)”. 

 

 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no 

prédio sito na Rua do Jardim, n.º 1 e 3, em Serpa 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara 

municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 

determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de 

segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria 

acima transcrito, respeitante aos trabalhos a realizar pelos proprietários do n.º 1 da Rua do 

Jardim, em Serpa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Boxerpa – Associação Desportiva de Desportos de Combate e Atividades Gímnicas – 

Pedido de apoio 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude em informação datada de 22 de 

novembro, refere que o Boxerpa constituiu, em Julho de 2016, uma nova modalidade 

desportiva, o Kickboxing. A modalidade conta, à data, com 3 atletas inscritos. A atleta Janice 

Rodrigues venceu o campeonato regional e, desta forma, garantiu a participação no 

campeonato nacional, que se realizará em Guimarães, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2016. 

Para fazer face à participação no campeonato, o Boxerpa solicita apoio pontual, sob a forma de 

subsídio, para custear as despesas de deslocação, com orçamento previsto de 500,00 €.   

O presente pedido tem enquadramento no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 

Associativo, Capítulos I e IV; pelo que, de acordo com o anexo I do mesmo Regulamento, 

propõem a atribuição de apoio pontual, sob a forma de subsídio, no valor de 200,00 € 

(duzentos euros) para participação do Boxerpa no campeonato nacional de Kickboxing - uma 

atleta federada (50,00 € pela inscrição) e 150,00 € pela deslocação. ------------------------------------ 

 

Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Noel Farinho para sugerir que se subisse o valor do subsídio proposto, 

caso haja hipóteses, pois é uma associação que tem levado o nome do concelho a vários sítios, 

e embora se tenha seguido o regulamento, deve existir um olhar atento da nossa parte nestes 

casos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador João Santos diz que se trata de uma situação excecional e por se tratar apenas 

de uma atleta não permite a partilha de transporte, mas deverá ficar sempre salvaguardada a 

possibilidade da atleta participar no campeonato. ----------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que, geralmente, as propostas quando são apresentadas já vão de 

encontro ao que tem sido analisado por ambas as partes. Diz ainda que, da parte da Câmara, 

sempre tem havido um reconhecimento deste desporto, desde que surgiu a ideia que tem tido 

da parte da câmara todo o apoio, quer na cedência de instalações, na colocação de pavimento 

específico para o desenvolvimento da atividades, apoios em transporte e monetário. Considera 

que deve manter-se a proposta de 200,00 € pois é um grande contributo para a deslocação.  
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O Sr. Vereador Noel Farinho propõe um subsídio de 300,00 euros, por se tratar de uma campeã 

regional e que vai participar no campeonato nacional, tendo o Sr. Presidente referido que deve 

ser votada a proposta de 200,00 euros, por se tratar do valor que foi previamente 

cabimentado.  

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 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, atribuir ao BOXERPA – Associação Desportiva de Desportos 

de Combate e Atividades Gimnicas, um subsídio no valor de 200,00 € (duzentos euros) para 

apoio na deslocação da atleta para participar no Campeonato Nacional de Kickboxing. ----------- 

 

9. Proposta de atribuição de lotes na Zona de Atividades Económicas de Pias 

Procedeu-se à análise da seguinte proposta de atribuição de lotes de terreno na Zona de 

Atividades Económicas de Pias, apresentada pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Proposta de atribuição do lote 18A na Zona de Atividades Económicas de Pias: 

A requerente Maria do Carmo Guerreiro Menor Moita realizou pedido de lote, em fevereiro de 

2015, para uma área coberta de 200m2 e de 170m2 de área descoberta. O objetivo passa por 

contruir uma queijaria de produção de queijo de cabra.  

De acordo com a informação prestada pelo promotor na ficha de projeto prevê-se a criação de 

mais 3 postos de trabalho. 

Mediante o exposto, propõe-se a atribuição do lote 18A, com uma área total de 335.06m2, a 

Maria do Carmo Guerreiro Moita. 

 

 Proposta de atribuição do Lote 19 à empresa “Construções Os 3 irmãos Pires, Lda”. 

A empresa de Construções Os 3 Irmãos Pires realizou, em outubro de 2012, um pedido de lote 

para uma área total de aproximadamente de 682m2, na Zona de Atividades Económicas de Pias. 

O projeto previsto para esta área visa a produção e venda de estruturas metálicas para a 

construção civil (pilares, vigas, sapatas, lintéis e estruturas metálicas para coberturas).  

De acordo com a informação prestada pelo promotor na ficha de projeto, o projeto poderá 

levar à criação de mais quatro postos de trabalho (armadores de ferro) face aos existentes.  

Mediante o exposto, propõe-se a atribuição do lote 19, com uma área total de 

aproximadamente 623 m2, à empresa Construções Os 3 Irmãos Pires, Lda. 
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 Proposta de atribuição do lote 25 a José Joaquim Calado Piçarra 

O requerente José Joaquim Calado Piçarra realizou pedido de lote, em abril de 2016, para uma 

área total de cerca de 600m2. O objetivo passa por contruir uma empresa de produção de 

material de caixilharia em alumínio, montagem de persianas, comercialização portões e outros 

produtos similares.  

De acordo com a informação prestada pelo promotor na ficha de projeto prevê-se a criação de 

mais cerca de 4 postos de trabalho. 

Mediante o exposto, propõe-se a atribuição do lote 25, com uma área total de 580m2, ao Sr. 

José Joaquim Calado Piçarra. 

 

 Proposta de atribuição dos lotes 29 e 30 a António Manuel Borralho Lebre 

O requerente António Manuel Borralho Lebre realizou pedido de lote, em julho de 2016, para 

uma área coberta de aproximadamente 500m2. O objetivo passa por construir uma oficina de 

pneus e mecânica geral.  

De acordo com a informação prestada pelo promotor na ficha de projeto prevê-se a criação de 

mais cerca de 3 postos de trabalho. 

Propõe-se assim a atribuição dos lotes 29 e 30, com uma área total de 430m2 e 455m2, ao 

Sr.António Manuel Borralho Lebre. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

V.Noel nota de agrado por se estar a deliberar sobre investimentos em Pias, deve-se partir para 

a negociação dos terrenos para a ampliação da ZAE.   

Presidente tem sido efetuadas negociações 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, concordar com a proposta acima transcrita, 

para atribuição dos lotes n.º 18A, 19, 25, 29 e 30 da Zona de Atividades Económicas de Pias. ---- 

 

10. Associação Bandeira Azul da Europa – Programa Eco-Escolas – Ano letivo 2016/2017 
À semelhança do procedimento adotado em anos anteriores e na sequência da deliberação 
proferida na reunião de 26 de outubro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, estabelecer a seguinte parceria com a ABAE – Associação Bandeira Azul da 
Europa, no âmbito do Programa Eco-Escolas, para o ano letivo 2016/2017:  
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A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 13620/2016. ---------------- 

 

 

 



                                                     Ata n.º 27 – 13/12 

 
 

2016 

 

 16 

11. Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano 

letivo 2016/2017 – 6ª 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 a 
listagem com indicação dos 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 

 

 Deliberação  

De acordo com a informação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os 

seguintes auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 

2016/2017 (6ª fase): 

ANO LETIVO 2016/20017 

6ªFase 

 

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

EB1 Serpa – Escalão A 

Nome do Aluno 
Aluno com 

NEE  
Subsídios 

Refeição e Material Escolar  

Subsídio 

Alojamento  

Abel Gemenes Manano ------------- X ------------- 

Claudiu Constantin Volosincu ------------- X ------------- 

Damião Gemenes Manano ------------- X ------------- 

João Jorge Gemenes Manano ------------- X ------------- 

EB1 Pias – Escalão A 

Nome do Aluno 
Aluno com 

NEE  
Subsídios 

Refeição e Material Escolar  

Subsídio 

Alojamento  

Maria Celeste Fernandes Canhoto ------------- X ------------- 
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12. Programa Municipal de Reabilitação da Habitação na Rua Alegre, n.º 38 em Pias – 

Proposta de apoio financeiro 

Foi analisada a seguinte informação do Gabinete de Ação Social e Educação, respeitante ao 

processo designado em epígrafe: 

 

«- IDENTIFICAÇÃO DA MUNÍCIPE 

Na qualidade de requerente, Lucinda Farinho dos Reis, viúva, de 77 anos de idade, nascida a 

03/02/1939, portadora do Cartão de Cidadão n.º 05296592 9 ZY0, válido até 02/01/2019, 

residente na Rua Alegre n.º38, na Junta de Freguesia de Pias. 

 

- IDENTIFICAÇÃO DA HABITAÇÃO 

A requerente é co-proprietária da habitação sita na Rua Alegre, n.º38, em Pias. A habitação 

trata-se de um prédio urbano de rés-do-chão e quintal de tipologia 2.  

 

- DELIBERAÇÃO DE REUNIÃO DE CÂMARA PARA APOIO 

26 de outubro de 2016 – Arranjo de cobertura; construção de casa de banho e de cozinha e 

reboco de paredes. ESCALÃO A 

 
- DELIBERAÇÃO DE REUNIÃO DE CÂMARA PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

23 de novembro de 2016 – Execução direta da obra 12.500€ (art.7.º) 

 

- PROPOSTA 

 

Por urgência de intervenção na cobertura, danos estruturais graves considere-se um apoio 

Financeiro no valor 350€, art.8.º do regulamento do PMARCHS, para fins de uma 

intervenção imediata por parte da munícipe, dado que corre termos o procedimento para 

execução direta da obra por parte da autarquia (deliberação de 23 de novembro).» ---------- 

 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 13573/2016. ----------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 8.º do Regulamento do Programa Municipal 

de Apoio à Reabilitação da Habitação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, prestar 

um apoio financeiro no valor de 350,00 € (trezentos e cinquenta euros) a Lucinda Farinho dos 

Reis, para intervenção na cobertura da sua habitação, sita na Rua Alegre, n.º 38 em Pias. -------- 
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13. Proposta de atribuição de subsídios para a época desportiva 2016/2017 

Ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, nomeadamente 

artigos 6º, 8º, 11º e 12º (e anexo I), a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude 

propõe a atribuição de apoio, sob a forma de subsídio, às 10 associações, com funcionamento 

por época desportiva, que o requereram junto da Câmara Municipal de Serpa. 

As 10 associações enunciadas, desenvolvem, na época desportiva 2016/2017, 6 modalidades 

(futsal, futebol, ténis de mesa, voleibol, andebol e karaté), abrangendo um total de 562 atletas 

(507 federados e 55 não federados).  

A atividade destas associações desenvolve-se nas localidades de A-do-Pinto, Pias, VNSBento e 

Serpa, sendo de registar o arranque, na presente época desportiva, da modalidade feminina de 

Futsal (Casa do Benfica).  

O valor total de apoio proposto para execução do plano de atividades destas associações é de 

106 125,00€, sugerindo-se o adiantamento imediato de 502,50€ à Casa do Benfica, que o 

solicitou a 28 de outubro e conforme procedimento adotado para os restantes clubes. 

Além do apoio sob a forma de subsídio, a Câmara Municipal de Serpa apoia o desenvolvimento 

das atividades destas associações, numa lógica de serviço à comunidade, mediante isenção de 

pagamento das taxas de utilização dos equipamentos desportivos, das despesas de água e 

eletricidade, assim como mediante prestação de apoio técnico (gabinete de apoio ao 

movimento associativo) e logístico (serviços operacionais). 
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1 A deduzir adiantamento de 4215,00€ (E/16306) 
2 A deduzir adiantamento de 1725,00€ (E/16308) 
3 A deduzir adiantamento de 7575,00€ (E/14072) 
4 A deduzir adiantamento de 5452,50€ (E/16167) 
5 Pede adiantamento (E/16948, de 28 de Outubro) 
6 A deduzir adiantamento de 4935,00€ (E/15291) 
7 A deduzir adiantamento de 607,50€ (E/16082) 
8 A deduzir adiantamento de 3705,00€ (E/15634) 

Entidade ÉPOCA 2015/2016 ÉPOCA 2016 /2017 Modalidade(s) 

Sociedade Luso União 
Serpense1  
 

Subsidio 14 050,00 € 
 2 700 € Isenção de pagamento 

de taxa de equipamentos 
desportivos +água +luz 

Subsídio de 13 175,00 € 
(11 275 Ténis de Mesa e 1 900 € futebol) 
2 700 € Isenção de pagamento de taxa de 
utilização do parque desportivo de serpa 

(estimativa) +água +luz 

Ténis de mesa 
e futebol 

Casa do Povo de Serpa2  
Subsidio 5 750,00 € 

 
Subsidio 5 950,00 € 

Ténis de mesa 

Futebol Clube de Serpa3 
 

 Subsídio de 25 250,00 € 
 15 360 € Isenção de 

pagamento de taxa de 
equipamentos desportivos 

+água +luz 

Subsídio de 21 550,00 € 
15 360 €  Isenção de pagamento de taxa 

de utilização do parque desportivo de 
serpa (estimativa) +água +luz 

Futebol 

Clube. Atlético Aldenovense4 
 

Subsidio 18 175,00 € 
9 720 € Isenção de pagamento 

de taxa de equipamentos 
desportivos +água +luz 

Subsidio 19 000,00 € 
9 720 €  Isenção de pagamento de taxa 
de utilização do parque desportivo de 

vnsbento (estimativa) +água +luz 

Futebol 

Casa do Benfica -  Serpa5 
 

 
SEM A MODALIDADE 

Subsidio 1 675,00 € 
2 430 €  Isenção de pagamento de taxa 
de utilização do pavilhão Carlos Pinhão 

(estimativa) +água +luz 

Futsal feminino 

Piense Sporting Clube6 
 
  

Subsidio 16 450,00 € 
7 680 € Isenção de pagamento 

de taxa de equipamentos 
desportivos +água +luz 

Subsidio 16 450,00 € 
7 680 €  Isenção de pagamento de taxa 
de utilização do parque desportivo de 

pias (estimativa) +água +luz 

Futebol 

 Academia de Karaté de 
Serpa 
 

Subsidio 2 500,00 € 
 2 700 € Isenção de pagamento 

de taxa de equipamentos 
desportivos +água +luz 

 

Subsidio 2 250,00 € (Serpa) 
Subsidio 1 850,00 € (Polo Pias) 

TOTAL= 4100€ 
2 400 €  Isenção de pagamento de taxa 
de utilização do pavilhão Carlos Pinhão 

(estimativa) +água +luz 

Karaté (polos 
serpa e pias) 

Sport Clube de A-do-Pinto7 
 

 
SEM A MODALIDADE 

Subsidio 2 025,00 € 
3 000 €  Isenção de pagamento de taxa 

de utilização do parque desportivo de A-
do-pinto (estimativa) +água +luz 

Futebol 

Centro de Cultura Popular de 
Serpa8 

 

Subsidio 12 350,00 € 
9 720 € Isenção de pagamento 
de taxa de equipamentos 
desportivos +água +luz 

Subsidio 16 050,00 € 
8 400 €  Isenção de pagamento de taxa 

de utilização do pavilhão carlos 
pinhão(estimativa) +água +luz 

Andebol 

Associação Cultural e Juvenil 
de Serpa 

Subsidio 2 700 € 
 315 € Isenção de pagamento 
de taxa de equipamentos 
desportivos +água +luz 

Subsidio 6 150,00 € 
 3 180 €  Isenção de pagamento de taxa 
de utilização do pavilhão carlos pinhão 
(estimativa) +água +luz 

Voleibol 

TOTAL 97225,00€ 106 125,00€  
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 Deliberação 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento 

de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

concordar com a proposta acima transcrita, respeitante à atribuição de subsídios aos clubes 

desportivos do concelho, para a época 2016/2017.  

Os senhores vereadores Carlos Alves e Noel Farinho ausentaram-se durante a apreciação e 

votação do assunto, por se encontrarem impedidos, nos termos da lei. -------------------------------- 

 

14. Proposta de atribuição de subsídio aos Ranchos Corais no âmbito do Cant Fest 

No âmbito da organização do espaço Taberna na iniciativa Cante Fest 2016, nos dias 26 e 27 de 
novembro no Parque de Feiras e Exposições, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e 
Juventude propõe a atribuição de apoio financeiro, no valor de 250,00€, aos grupos corais do 
concelho envolvidos, o que permitiu oferecer um serviço de petiscos e refeições aos 
participantes e visitantes do evento. 
 

Grupos corais: 
 Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa 
 Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias” 
 Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Brinches 
 Grupo Coral “Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho” 
 Grupo Coral “Os Camponeses de Vale de Vargo” 
 Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias” 
 Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” 
 Grupo Coral ”Os Ceifeiros de Serpa” 
 Rancho Coral Feminino Papoilas do Enxoé 
 Grupo Coral Feminino Madrigal 

 
A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 13598/2016. ----------------- 

 

Sobre este assunto, a Srª Vereadora Isabel Estevens, em informação datada de 6 de dezembro, 

atendendo a que, para além dos grupos acima indicados também participou o Grupo Coral da 

Academia Sénior de Serpa, propõe que para este seja atribuído outro tipo de apoio, de valor 

igual aos restantes grupos corais.  

 Deliberação  

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento 

de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir 

um apoio financeiro de 250,00 (duzentos e cinquenta euros) a cada um dos grupos corais acima 

indicados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Futebol Clube de Vale de Vargo – Pedido de apoio para reparação de muro na sede do 

clube 

O Futebol Clube Vale de Vargo solicita a colaboração do Município, mediante atribuição de 

apoio pontual sob a forma de subsídio, para aquisição de materiais, com vista ao arranjo do 

muro da sede da associação. A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, em 

informação datada de 10 de novembro do corrente ano, refere que o orçamento total da obra, 

conforme informação prestada pela entidade, é de 820,00 € (450,00 € para aplicação em 

materiais e 370,00 € para mão de obra). 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV, 

propõem a atribuição do subsídio de 450,00€ (quatrocentos e cinquenta euros) para aquisição 

dos materiais associados à realização da obra. ---------------------------------------------------------------- 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 13619/2016. ---------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 

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

deliberou, por unanimidade, atribuir ao Futebol Clube de Vale de Vargo, um subsídio no valor 

de 450,00 € (quatrocentos e cinquenta euros) para apoio na obra de reparação do muro da sua 

sede. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

16. Impostos Municipais  

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

e Assessoria Jurídica, datada de 5 do corrente mês de dezembro: 

 

«Remete-se informação sobre Impostos Municipais, para apreciação. 

Relativamente (e sobretudo) à Participação Variável no IRS, não se remetem quaisquer dados 

estatísticos uma vez que os mesmos não foram disponibilizados pela Autoridade Tributária, 

apesar de terem sido solicitados por ofícios de 8 de setembro e 23 de novembro (insistência). 

 

1. DERRAMA:  

De harmonia com o disposto no artigo 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, “os municípios 

podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5 %, sobre o lucro 

tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que 

corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos 
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residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território”. 

Da mesma forma, a assembleia municipal pode, sob proposta da câmara municipal, deliberar 

lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no 

ano anterior que não ultrapasse 150 000,00 Euros. 

Por último, e nos termos do artigo 16º, do mesmo diploma, assembleia municipal pode ainda, 

por proposta da câmara municipal, através de deliberação fundamentada que inclui a 

estimativa da respetiva despesa fiscal conceder isenções totais ou parciais relativamente aos 

impostos e outros tributos próprios. 

Pela consulta efetuada ao Portal das Finanças verifica-se, relativamente ao ano de 2016 

(últimos dados disponíveis), um total de 98 sujeitos passivos com volume de negócios anual 

inferior a 150 000,00€, somando o lucro tributável de 1 241 003,15€. Desta forma e em face 

dos elementos disponíveis estima-se a receita não cobrada no montante máximo de 18 615,05 

€, correspondendo a 1,5% daquele valor. 

As referidas deliberações devem ser comunicadas por via eletrónica pela Câmara Municipal à 

Autoridade Tributária até ao dia 31 de dezembro do ano anterior ao da cobrança por parte dos 

serviços competentes do Estado. A ausência de comunicação ou a receção da comunicação 

para além do prazo referido, equivale à falta de deliberação não havendo lugar à liquidação e 

cobrança da derrama.  

Dados estatísticos: 

Evolução da Receita Derrama 2014 - 
2015 

Ano Exercício Total 

2014 54.630,79 

2015 60 898,62 

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

 

Escalão Volume 
Negócios 

2016 

Nº. de Sujeitos 
Passivos 

Soma Lucro Tributável 

>= 150.000 € 107 8 702 514,81€ 

< 150.000 € 98 1 241 003,15€ 

Ano Nº. de Sujeitos Passivos Soma Lucro Tributável 

2015 207 5 679 414,57€ 

2016 205 9 943 517,96€ 

(Fonte: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira / Portal das Finanças) 
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2. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS:  

De harmonia com o disposto no artigo 26º, do referido diploma, “os municípios têm direito, em 

cada ano, a uma participação variável até 5 % no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal 

na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, 

calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do 

Código do IRS, deduzido do montante afeto ao Índice Sintético de Desenvolvimento Regional nos 

termos do n.º 2 do artigo 69.º”.  

A referida participação depende de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida pelo 

Município, a qual é comunicada por via eletrónica pela respetiva Câmara Municipal à 

Autoridade Tributária, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os 

rendimentos. Na ausência de comunicação ou de receção da comunicação para além do prazo 

referido, equivale à falta de deliberação e à perda do direito à participação variável por parte 

dos municípios.  

 

3. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM:  

De acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 106º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (Lei das 

Comunicações Eletrónicas) “os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e 

atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem 

redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios 

público e privado municipal podem dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de 

direitos de passagem (TMDP) e à remuneração prevista no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de 

maio, pela utilização de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações 

eletrónicas que pertençam ao domínio público ou privativo das autarquias locais”. 

Conforme o disposto no n.º 3, do mesmo dispositivo a TMDP obedece aos seguintes princípios:  

a) A taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) é determinada com base na aplicação de 

um percentual sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes 

finais do correspondente município;  

b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município até ao 

fim do mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar 

os 0,25 %. 

 

Por força da recente alteração introduzida pela Lei n.º 127/2015, de 3 de Setembro, o n.º 4, do 

mesmo artigo passou a dispor que “nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas 

que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo 

são as responsáveis pelo seu pagamento”. 
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Por último esclarece-se que o valor liquidado pela MEO -Serviços de Comunicações e 

Multimédia S.A., nos primeiros 10 meses do ano de 2016, foi de 3 356,13€. 

 

Dados estatísticos: 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (Distrito de Beja) 

Município 2014 2015 2016 

Aljustrel 0% 0% 0% 

Almodôvar 0,25% 0,25% 0,25% 

Alvito 0,25% 0,25% 0,25% 

Barrancos 0% 0% 0% 

Beja Informação não disponível 

Castro Verde 0% 0%  

Cuba 0,25% 0,25% 0,25% 

Ferreira do 
Alentejo 

0,25% 0,25% 0,25% 

Mértola 0% 0% 0% 

Moura Informação não disponível 

Odemira 0,25% 0,25% 0,25% 

Ourique 0,25% 0,25% 0,25% 

Vidigueira 0,25% 0,25% 0,25% 

(Fonte: ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações) 

 

Em face ao exposto, e de acordo com: 

- Os artigos 16º e 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro; 

- O artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais; 

- O artigo 106º, n.ºs 2 e 3, da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovado pela Lei n.º 5/2004, 

de 10 de fevereiro; 

todos conjugados com o disposto na alínea ccc), do nº. 1, do artigo 33º e da alínea d), do nº. 1, 

do artigo 25º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.° 75/2013, 

de 12 de Setembro, deve a presente matéria ser apreciada em reunião de Câmara Municipal e 

posteriormente submetida à Assembleia Municipal, para deliberação.» ------------------------------ 
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Sobre o assunto, o Sr. Presidente, em nome dos eleitos da CDU, apresentou a seguinte 

proposta: 

 

Derrama 

Propõe-se que continue a não ser aplicada Derrama às pequenas empresas com sede no 

concelho e cujo volume de negócios não ultrapasse os 150 mil euros, enquanto as empresas 

que faturem mais que 150 mil euros devem continuar sujeitos a uma taxa de Derrama de 1,5% 

sobre o lucro tributável. Assim, a derrama a lançar será a seguinte: 

 

- 0% para empresas com um volume de vendas abaixo de 150.000 euros 

- 1,5% para empresas com um volume de vendas acima de 150.000 euros 

 

As receitas de Derrama serão aplicadas prioritariamente no desenvolvimento de ações e 

projetos de promoção do desenvolvimento económico do concelho. 

 

Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

Propõe-se a manutenção do valor da participação variável no IRS: 5% 

Mantem-se a proposta uma vez que a redução deste imposto não tem efeito nas famílias mais 

carenciadas e quem beneficia com a redução desta taxa são contribuintes com maiores 

rendimentos. Refira-se que não concordamos com o excesso de carga fiscal nacional, mas 

entendemos que não devemos prescindir desta receita municipal, uma vez que reverte em 

benefício direto das populações. 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

Propõe-se que seja aprovada uma taxa de 0,25%  

O Sr. Vereador Noel Farinho, em nome dos eleitos do Partido Socialista apresentou a seguinte 

proposta: 

Derrama 

Não lançamento da derrama, independentemente do volume de vendas, pois é um fator que 

aumenta a atratividade e pode potenciar o investimento no concelho.  

 

Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

Propõem uma participação variável no IRS de 2,5%, porque consideram que este é um 

mecanismo importante para valorizar e apoiar as familias.  

 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

Concordam que se mantenha a taxa de 0,25%, por ser um valor comum a outras autarquais. 
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VOTAÇÃO  da proposta dos eleitos da CDU: 

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

 

VOTAÇÃO  da proposta dos eleitos do PS: 

Três votos contra dos eleitos da CDU e três votos a favor dos eleitos o PS. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto e de acordo com: 

- Os artigos 16º e 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro; 

- O artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais; 

- O artigo 106º, n.ºs 2 e 3, da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovado pela Lei n.º 5/2004, 

de 10 de fevereiro; 

todos conjugados com o disposto na alínea ccc), do nº. 1, do artigo 33º e da alínea d), do nº. 1, 

do artigo 25º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.° 75/2013, 

de 12 de Setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos a favor dos 

eleitos da CDU e o voto de qualidade do Presidente da Câmara e três votos contra dos eleitos 

do PS, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a seguinte proposta: 

 

1. Derrama 

- 0% para empresas com um volume de vendas abaixo de 150.000 euros 

- 1,5% para empresas com um volume de vendas acima de 150.000 euros 

 

2. Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

Propõe-se a manutenção do valor da participação variável no IRS: 5% 

 

3. Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

Propõe-se que seja aprovada uma taxa de 0,25%  

 

17. Informação do Revisor Oficial de Contas sobre a situação económica e financeira a 30 

de junho de 2016 

Para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

Setembro, a Gestão Financeira apresenta a informação do Revisor Oficial de Contas sobre a 

situação económica e financeira a 30 de Junho de 2016, que deverá ser posteriormente 

remetida à assembleia municipal. 
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 Intervenções 

O Sr. Vereador Noel Farinho  referiu que se trata de um relatório intercalar e que irão aguardar 

pelo relatório anual para se pronunciarem, mas verificam que existe uma situação de impacto 

orçamental dos ordenados dos funcionários, 46% comprometido com os ordenados, a média 

nacional ronda os 30% e manifesta a sua preocupação com o facto de 50% do compromisso 

orçamental ser para ordenados. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que a sua primeira preocupação é com o cumprimento de regras e 

no caso do pessoal é que se mantenha em equilíbrio. Diz que, se não fazemos mais 

investimentos tem a ver com o facto das verbas para investimento ser cada vez menor. Não são 

as despesas com pessoal que impedem os investimentos. Fazemos quase todos os trabalhos 

por administração direta e dai ser superior à média de outros municípios e há muitos 

municípios que têm adjudicado a prestação de serviços a empresas.  
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 Deliberação 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação prestada pelo Revisor Oficial de 

Contas sobre a situação económica e financeira do Município e de acordo com o disposto na 

alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, foi deliberado, por 

unanimidade, remeter o assunto ao Órgão Deliberativo para conhecimento. ------------------------ 

 

 

18. Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de 

Restauração ou Bebidas não Sedentária do Município de Serpa 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 7 

do corrente mês de dezembro, emitiu a seguinte informação sobre o regulamento designado 

em epígrafe: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

«Relativamente ao assunto supra identificado cumpre informar: 

Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de Serpa, de 17 de março de 2016, que 

aprovou do Projeto de Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de Prestação de 

Serviços de Restauração ou Bebidas não Sedentária do Município de Serpa, procedeu-se, nos 

termos legais, à respetiva consulta pública, mediante publicação no DR, 2ª Série, de 20 de abril, 

bem como à audiência das entidades representativas dos interesses em causa, a saber, 

freguesias do concelho de Serpa, Associação Nacional de Defesa do Consumidor - DECO, 

Federação Nacional de Associações de Feirantes, Associação dos Vendedores Ambulantes 

Portugueses e Associação do Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja.  

Pronunciou-se a Associação do Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja que referiu 

concordar com o projeto apresentado e a Deco que apresentou alguns contributos. 

Internamente procedeu-se a nova apreciação solicitando-se a colaboração dos diversos serviços 

envolvidos na aplicação do Regulamento. 

Assim, perante as sugestões apresentadas procederam-se às seguintes alterações de caracter 

material: 

- Artigo 7º, n.º 2 – Acrescentou-se a seguinte alínea: 

o) Não praticar comportamentos que lesem os direitos e os legítimos interesses dos 

consumidores. 

- Artigo 8º, n.º 1 - acrescentou-se a seguinte alínea: 

h) Bebidas alcoólicas num raio de 100 metros dos estabelecimentos de ensino. 

- Artigo 12º - acrescentou-se o seguinte número: 

6 - Deverá garantir-se que a ocupação do espaço e a realização da feira não prejudica as 

populações envolventes em matéria de ruído e de fluidez de trânsito. 

- Artigo 13º - acrescentaram-se os seguintes números: 
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7 - Caso seja apresentada reclamação sobre a gestão de recintos ou assuntos relacionados com 

o funcionamento das feiras deverá o tratamento da mesma ser efetuado no prazo de 15 dias. 

8- Verificando-se a suspensão temporária da realização da feira ou extinção da mesma deverá 

proceder-se à devolução das taxas já pagas proporcional ao período de tempo não usufruído, 

não havendo lugar a pagamento de qualquer indemnização aos titulares dos lugares. 

- Artigo 11º - Precedeu-se a uma ligeira alteração da redação visando eliminar a referência ao 

ano de 2016, constante do número 3, para evitar referências anacrónicas. 

- Artigo 22º - Acrescentou-se o seguinte número: 

2 - Por motivos de força maior, a Câmara Municipal reserva-se o direito de alterar a data e os 

horários pré-estabelecidos Sugere-se a introdução de nº 2 com a seguinte redação: 

- Artigo 43º - Precedeu-se a ligeiras alterações na redação dos n.ºs 1, 2 e 3, de forma a facilitar 

a leitura e clarificar o seu sentido. 

- Efetuaram-se algumas correções de teor meramente gramatical e/ou ortográfico. 

 

Procederam-se ainda às seguintes alterações de carácter meramente formal: 

- Eliminação da Subsecção IV – “Feira Serpa Energias”, composta pelos artigos 34º e 35º, por 

não estar prevista a realização do evento a curto prazo. 

– A subseção V “Disposições Comuns”, encontrava-se antes da “Feira Histórica e Tradicional”, 

Subseção VI, que contém normas de caracter semelhante. 

Em conformidade procedeu-se à alteração da Subseção V ”Disposições Comuns”, para a 

Subseção II. 

Em resultado do que antecede procedeu-se à renumeração das Subseções, respeitantes às 

Feiras Temáticas do seguinte modo: 

- Subseção II Disposições Comuns” 

- Subseção III “Feira do Queijo”; 

- Subseção IV “Feira Agro pecuária Transfronteiriça de Vale do Poço” 

- Subsecção V “Feira Histórica e Tradicional 

- Procedeu-se à eliminação de normas de conteúdo semelhante, a saber, os artigos 30º, nº 3; 

32º, nº 2 e 40º, nº 2, que passaram a constar do n.º 2, do artigo 22º - Subseção II Disposições 

Comuns; 

- Procedeu-se à renumeração dos artigos em virtude das alterações efetuadas e da eliminação 

da Subsecção IV – “Feira Serpa Energias”. 

- Procedeu-se à eliminação do Anexo II, respetivas referências nos artigos 36º e 43º, n.º 2 e 

renumeração do Anexo III 

Apesar das alterações efetuadas, que se sintetizaram, não se considera necessário ou devido, 

promover novo período de consulta pública. 
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Efetivamente, a introdução de meras alterações de ordem formal (eliminação de artigos e/ou 

alteração da sistematização) não produzem qualquer alteração relevante no regulamento que 

justifique a repetição do procedimento. 

Quanto às alterações de ordem material, também se considera que estas representaram meras 

correções de pormenor, que não alteram de forma significativa ou substancial o teor geral do 

regulamento. 

Em face ao exposto, de acordo com o disposto no artigo 79º do Anexo do Decreto-Lei nº 

10/2015, na alínea g), do nº 1, do artigo 25º, e alíneas k) e u), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se que a Câmara Municipal de Serpa 

delibere submeter à Assembleia Municipal de Serpa a aprovação do Regulamento das Feiras, 

Venda Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de Restauração ou Bebidas não 

Sedentária do Município de Serpa, que se anexa.»  

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 79º do 

Anexo do Decreto-Lei nº 10/2015, na alínea g), do nº 1, do artigo 25º, e alíneas k) e u), do n.º 1, 

do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal o Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de 

Prestação de Serviços de Restauração ou Bebidas não Sedentária do Município de Serpa, que se 

anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------------------- 

 

 

19. Revisão n.º 1 ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal e autorização para assunção de compromissos plurianuais  

Sobre o assunto designado em epígrafe, o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa o seguinte:  

 

«Relativamente ao projeto de Requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, em Serpa, 

cumpre informar: 

Enquadramento factual: 

No âmbito da elaboração das Opções do Plano e a Proposta do Orçamento para 2016, foi 

contemplada sob o Eixo Estratégico “Um concelho ativo, de qualidade de vida sustentável” e a 

Linha de Ação “Espaço Urbano e Ambiente – Requalificação do Espaço Urbano”, a Atividade 

“Jardim Municipal Pulido Garcia, em Serpa – Requalificação”. 

Em conformidade, procedeu-se ao enquadramento, em Plano Plurianual de Investimentos, do 

Projeto 252 2014/1 – Jardim Público – Serpa, com o montante total de 250 000,00€, a executar 

integralmente em 2016. 
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Importa esclarecer que a elaboração dos ditos documentos, aprovados por deliberação da 

Assembleia Municipal de Serpa na reunião de 17 de dezembro de 2015, foi pautada por um 

elevado grau de incerteza, no que respeitava a aprovação de projetos sujeitos a financiamento 

comunitário. Incerteza essa marcada pelo “se” e pelo “quanto”, uma vez que se desconheciam 

quais os projetos que seriam objeto de aprovação, quais os montantes elegíveis e qual o valor 

da comparticipação. 

Desta forma, procedeu-se a uma estimativa tão rigorosa e cautelosa quanto possível, que 

refletia a vontade do Município de promover a Requalificação do Jardim Municipal em 2016, 

mas assumia as incertezas verificadas na obtenção de financiamento comunitário. 

Sucede que: 

Ao longo do ano de 2016, diversos processos integrados no Acordo de Parceria “Portugal 2020” 

foram objeto de avanços significativos. Na matéria em apreciação importa salientar a outorga, 

em maio de 2016, do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável de Serpa, com 

um investimento global estimado de 3 496 000,00€, comparticipado em 85% pelo Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional – FEDER. 

Esta circunstância determinou a reavaliação/reponderação de alguns projetos, de forma a 

promover uma resposta mais integrada e com níveis de satisfação do interesse público mais 

elevados. Que determinou, por sua vez, a necessidade de retardar o início de alguns 

procedimentos de contratação pública e consequente execução das obras. 

No caso concreto da obra de Requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia e respetivo 

procedimento de contratação pública (Empreitada) foi então definido o preço base de 456 

464,82€, acrescido de IVA à taxa legal de 6% no montante de 27 387,89€, num montante global 

de 483 852,71€. 

Enquadramento legal: 

Do que antecede resulta, por um lado, a alteração/revisão em alta do montante inicialmente 

contemplado no Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento para 2016 para a execução da 

obra e, por outro lado, a assunção de compromissos plurianuais. 

 

Ora, de harmonia com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) e 33º, n.º 1, alínea c), da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “elaborar (…) as opções do plano 

e a proposta do orçamento, assim como as respetivas revisões”, sendo competência da 

Assembleia Municipal, ”aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento, bem como as 

respetivas revisões”; 

Acresce que de harmonia com a alínea c), do nº 1, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro, alterada em último pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, adiante designada por LCPA, 

em complemento com o estipulado nos n.os 1 e 6, do artigo 22º, do Decreto-Lei 197/99, de 8 de 

Junho, “a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, 
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incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 

acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está 

sujeita a autorização prévia” “da assembleia municipal, quando envolvam entidades da 

administração local.” 

 Deliberação 

De acordo com o parecer juridico, nos termos do disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) e 33º, 

n.º 1, alíneas c) e ccc), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e alínea c), do nº 1, do artigo 6º, 

da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada em último pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, 

em complemento com o estipulado nos n.os 1 e 6, do artigo 22º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de Junho, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos eleitos do Partido 

Socialista, submeter à Assembleia Municipal a revisão do Plano Plurianual de Investimentos e 

Orçamento Municipal para 2016, de harmonia com o Mapa de Modificações/Revisão n.º 1 ao 

Plano Plurianual de Investimentos – PPI e Mapa de Modificação/Revisão n.º 1 ao Orçamento – 

Despesa, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e subsequente autorização 

para a assunção de compromissos plurianuais de acordo com o seguinte quadro: 

 

 Empreitada de Requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, em Serpa 

Anos Montante s/iva IVA Montante c/Iva 

2016 15 000,00€ 900,00€ 15 900,00€ 

 2017 441 464,82€ 26 487,89€ 467 952,71€ 

 

 

 

20. Programa Integrado de Gestão do Imobiliário 

Sobre o assunto designado em epígrafe, o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa o seguinte:  

 

«Na sequência da deliberação aprovada na reunião da Câmara Municipal de Serpa, de 5 de 

agosto de 2015, que aprovou o Programa Integrado de Gestão do Imobiliário, promoveram-se 

os procedimentos adequados à aquisição e venda de diversos edifícios, conforme resulta do 

quadro que segue. 

Nestes termos remete-se, em conformidade, para apreciação em reunião de Câmara, proposta 

de venda do prédio designado “Escola Primária da Vendinha”, na sequência dos contatos 

efetuados com o Sr. António Nicolau Reboixo Medeiros. 

Finalmente considerando que o Programa Integrado de Gestão do Imobiliário constitui um 

programa de intenções que não impede a aquisição e/ou alienação de outros bens imóveis, 

desde que devidamente justificada ou quando condições não previstas inicialmente o 
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recomendem, remete-se proposta de aquisição do prédio sito na Rua Dr. Quirino Mealha, em 

Vales Mortos 

Aquisições     

Prédio CRP Finanças Valor Situação 

Rua dos Cavalos 2499/20140514 Artigos 
1261; 
1263; 
1667; 

93 
330,00€ 

Concluído 
(04/11/2016) 

Terreiro de D. João 1025/19960322 Artigo 611 21 
675,00€ 

Concluído 
(28/04/2016) 

Rua dos Quarteis 
30/32 * 

3443/20101220 Artigo 1864 25 
000,00€ 

Concluído 
(20/10/2016) 

Rua João Tiago 
Coelho, 96 * 

4369/20140124 Artigo 527 7741,35€ Concluído 
(02/08/2016) 

Rua João Tiago 
Coelho, 100 * 

4366/20140123 Artigo 528 7751,30€ Concluído 
(02/08/2016) 

Rua dos Quarteis, 
34 

27/19850212-C Artigo 
2436-C 

17 
500,00€ 

Concluído 
(30/09/2016) 

Edifício do Lg. 
Conde de Ficalho – 
Serpa 

   Em negociação. 

Casa do Abade 
Correia da Serra 

 

  400 
000,00€ 
Mais 
terreno 

Em negociação, 
obtido princípio 
de acordo, para 
formalizar em 
janeiro 2017 

Imóvel para 
estacionamento- 
Serpa 

   Em avaliação 

Terreno para 
ampliação do 
Parque de Feiras e 
Exposições 

   Para processo de 
expropriação 

Edifício contíguo ao 
Salão Polivalente – 
Vila Verde de 
Ficalho 

   Em negociação 

Terrenos ZAE Pias e 
VNSBento 

   Para processo de 
expropriação 

Vendas     

Prédio CRP Finanças Valor Situação 

Largo de Salvador 3490/20110919 Artigo 4059 95 
000,00€ 
(base) 

Concluído 

Dois edifícios 
(Casas dos 
Magistrados) 

   Processo para 
venda em 
elaboração. Para 
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iniciar em janeiro 
2017 

Posto da Guarda 
Fiscal – Vila Verde 
de Ficalho 

   Existência de 
Ónus. Em estudo 

Edifício na Rua dos 
Lagares 

   Em avaliação 

Escolas Primárias 
desativadas 

   Em curso 

Rua dos Cavalos 2499/20140514 Artigos 
1261; 
1263; 
1667; 

 Em estudo. 

* Processos não contemplados no Programa inicialmente. 

I 

Proposta de venda do edifício da Escola Primária da Vendinha 

Na sequência de diversos contatos promovidos pelo Sr. António Nicolau Reboixo Medeiros, foi 

remetido ofício (nossa referencia 6632/2016, de 30/09/2016) a propor a venda do edifício 

designado “Escola Primária da Vendinha”, inscrito na matriz predial urbana da União das 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o artigo 3937 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 3443/20101220, pelo respetivo valor patrimonial, a saber, 11 590,00€ 

Na base da proposta esteve o fato do Sr. António Nicolau Reboixo Medeiros ser proprietário do 

prédio rustico inscrito na respetiva matriz cadastral sob o artigo 4 – Secção DD, que envolve o 

edifício escolar a norte, sul e nascente e do qual este foi desanexado, provavelmente, na 

década de cinquenta do século passado, ao abrigo do Plano dos Centenários. 

Junta-se: Cópia da respetiva Caderneta Predial 

Quanto ao valor patrimonial, importa esclarecer que este foi definido recentemente, em 

avaliação efetuada no ano de 2013, aquando da participação e registo do prédio. 

Em resposta veio o referido António Nicolau Reboixo Medeiros dar o seu acordo à venda e ao 

preço proposto, por e-mail de 6 de dezembro de 2016 (nossa referência E. 18897). 

Face ao exposto e verificado o acordo do proprietário cabe à Câmara Municipal deliberar sobre 

a venda do mencionado prédio urbano, pelo valor de 11 590,00€, de harmonia com o disposto 

no artigo nº 33º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades 

Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro.  

II 

Proposta de Aquisição do prédio urbano sito na Rua Dr. Quirino Mealha, em Vales Mortos 

Na sequência dos contatos efetuados, veio o Sr. Manuel Gomes Feliciano (documento de 

entrada 16447, de 21/10/2016), propor a venda do prédio urbano sito na Rua Dr. Quirino 

Mealha, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 2108/19980317 e 
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inscrito na respetiva matriz predial urbana da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria) sob o artigo 3328, pelo valor de 15 000,00€. 

De acordo com a informação recolhida o prédio destina-se à relocalização do Centro 

Social/Extensão do Centro de Saúde de Vales Mortos 

Quanto ao valor indicado, afigura-se ajustado, considerando os 51,2 metros quadrados de área 

coberta e 4,5 metros quadrados de logradouro, até por comparação com o prédio 

recentemente adquirido na Rua dos Quarteis, n.º 34, em Serpa, com a área coberta de 65,70 

metros quadrados pelo valor de 17 500,00€. 

Procedeu-se ao cabimento da verba pelo documento interno nº 10220, de 22/11/2016, que 

deu origem ao cabimento com o n.º sequencial 10878. 

Junta-se: Informação de cabimento. 

Face ao exposto e atenta a vontade do proprietário cabe à Câmara Municipal deliberar sobre a 

aquisição do mencionado prédio urbano, pelo valor de 15 000,00€, de harmonia com o 

disposto no artigo 33º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades 

Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro.  

 
 Deliberação 

De harmonia com o disposto no artigo nº 33º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade:  

 Vender ao Sr. António Nicolau Reboixo Medeiros, o edifício designado “Escola Primária 

da Vendinha”, inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) sob o artigo 3937 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 3443/20101220, pelo valor de 11 590,00€ (onze mil, quinhentos e 

noventa euros).  

 Adquirir o prédio urbano sito na Rua Dr. Quirino Mealha, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Serpa sob o n.º 2108/19980317 e inscrito na respetiva matriz predial 

urbana da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o artigo 3328, 

pelo valor de 15 000,00€ (quinze mil euros). -------------------------------------------------------- 

 
 

21. Destaque de parcela na Rua Bernardino Batista Machado, em Vale de Vargo 

 A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que pretende o requerente 

Daniel Garcia Seita Machado, (o pedido encontra-se instruído com habilitação de herdeiros e 

autorização apresentada pelos três comproprietários), certidão de destaque de uma única 

parcela, no prédio urbano sito na rua Bernardino Batista Machado, n.º 10 e rua Professor 

Joaquim António Caetano, s/n, em Vale de Vargo, descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º1142/20101008, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 542 da extinta freguesia 
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de Vale de Vargo, com 901,00m2 de área total de terreno e 157,50m2 de área coberta 

(edificação destinada a habitação, com um piso, com características anteriores ao regulamento 

geral das edificações urbanas -RGEU). 

Através do processo 01/2001/468, foi licenciada uma edificação anexa, não registada na 

Conservatória do Registo Predial, titulada com licença de utilização para habitação 

n.º124/2002. No Plano Diretor Municipal em vigor, o prédio urbano encontra-se inserido em 

área qualificada como “espaços centrais – nível 3”, com os seguintes requisitos edificatórios: 

Número máximo de dois pisos;  

Índice de ocupação do solo líquido – 80%; 

Índice de utilização do solo líquido – 1,2 

No prédio urbano anteriormente descrito, pretende-se proceder ao destaque de uma única 

parcela dentro do perímetro urbano, com as seguintes características: 
 

PARCELA A DESTACAR - Confina com a via pública, pela rua Professor Joaquim António Caetano, 

s/n:  

Área total de terreno com 353,00m2; 

Área coberta/construção com 153,30m2, com um piso, destinada a habitação; 

Coeficiente de ocupação – 0.44; 

Área descoberta com 199,70m2; 

Esta edificação foi licenciada através do processo 01/2001/468 e encontra-se titulada com a 

licença de utilização para habitação n.º 124/2002. 
 

PARCELA RESTANTE - Confina com a via pública com a rua Bernardino Batista Machado, n.º 10 

Área total de terreno com 548,00m2; 

Área coberta com 157,50m2, com um piso, destinada a habitação; 

Coeficiente de ocupação – 0.29; 

Área descoberta com 390,50m2. 

Conforme disposto no n.º4 do art.º6 do Decreto-Lei n.º555/99, de 16/12, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º136/2014, de 09/09 “Os atos que tenham por efeito o 

destaque de uma única parcela de prédio com descrição predial que se situe em perímetro 

urbano estão isentos de licença, desde que as duas parcelas resultantes do destaque 

confrontem com arruamentos públicos.” 

Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque cumprem os requisitos 

previstos no Plano Diretor Municipal em vigor e confrontam com arruamentos públicos, 

cumprindo o disposto no n.º4 do art.º6 do referido Decreto-Lei encontrando-se o destaque de 

uma única parcela, isento de licença, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar o destaque de parcela do prédio acima descrito. 
 

Mais se informa que, conforme disposto no n.º6 do referido Decreto-Lei: 
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“6 — Nos casos referidos nos n.ºs 4, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio 

originário novo destaque nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do 

destaque anterior. 

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos 

n.ºs 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem 

o que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. 

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

previstas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 

constantes de planos municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou 

restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património 

cultural imóvel, e a obrigação de comunicação prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei 

n.º 73/2009, de 31 de Março, que estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do 

destaque constitui documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada.” 

 

 

22. Destaque de parcela no prédio denominado Horta Nova, em Brinches – Retificação  

Na reunião da Câmara Municipal de 9 de dezembro de 2015 foi proferida a seguinte 

deliberação: 

«A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território em informação datada de 16 de 

novembro informa que pretendem os requerentes, herdeiros e cabeça de casal da Herança de 

João Cortez Vaz, proceder ao destaque de uma única parcela com 4,5 hect, no prédio rústico 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º2866/20150623, inscrito na matriz predial 

sob artigo 265-D (Horta Nova), da freguesia de Brinches, com 37,0875hect, conforme planta 

apresentada. 

A parcela restante tem a área de 32,5872hect e dispõe de edificação, destinada a apoio agrícola. 

Na parcela a destacar, localiza-se uma construção, destinada a habitação, com 405,30m2. 

Ambas as construções apresentam características anteriores ao regulamento geral das 

edificações urbanas (RGEU – 1951), conforme registo fotográfico e levantamento, apresentados 

e verificado na cartografia existente. 

Face ao Plano Diretor Municipal, o prédio rústico insere-se nas seguintes classes de espaço: 

Planta de ordenamento – “espaços agrícolas de regadio”, “outros espaços agrícolas”, em 

“corredores ecológicos existentes/previstos e cursos de água” e “albufeiras existentes/previstos” 

Planta de condicionantes – parcialmente em “Reserva Agrícola Nacional”, “Reserva Ecológica 

Nacional” – “sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou exemplares isolados” 

e em “albufeiras de águas públicas”. 

Conforme exposto no n.º5 do art.º6 do RJUE em vigor: 

“5 — Nas áreas situadas fora dos perímetros urbanos, os atos a que se refere o número anterior 

estão isentos de licença quando, cumulativamente, se mostrem cumpridas as seguintes 

condições: 
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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.” 

Conforme Artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de março (regime jurídico da Reserva 

Agrícola Nacional) – Fracionamento “Para efeitos de fracionamento, nas áreas RAN, a unidade 

de cultura corresponde ao triplo da área fixada pela lei geral para os respetivos terrenos e 

região.” (7,5 hect x 3 = 22,5hect). 

Verifica-se que, quer a área da parcela a destacar, quer a área da parcela resultante, cumprem 

os requisitos previstos no RJUE e no PDM. O uso habitacional, encontra-se previsto em PDM, 

para as classes de espaço correspondentes na planta de ordenamento – “outros espaços 

agrícolas” e com enquadramento para as áreas existentes (área máxima de 500m2 para 

habitação). 

Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque, cumprem o disposto no 

n.º5 do art.º6 do Decreto-Lei 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

136/2014, de 09/09, encontrando-se o destaque de uma única parcela, isento de licença, e de 

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

referido destaque de parcela.  

Mais se informa que, conforme disposto no n.º 6 do referido Dec. Lei: 

“6 — Nos casos referidos nos n.ºs 4, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio 

originário novo destaque nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do 

destaque anterior. 

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos 

n.ºs 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o 

que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. 

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

previstas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 

constantes de planos municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou 

restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património 

cultural imóvel, e a obrigação de comunicação prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei 

n.º 73/2009, de 31 de março, que estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do 

destaque constitui documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada.”» 

 

 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 5 de 

dezembro de 2016, refere que é requerido por Dinis Poupinha, advogado, a retificação da 

deliberação em reunião de Câmara Municipal de 9 de dezembro de 2015, referente ao 

destaque de uma única parcela fora do perímetro urbano, que identificou como área total do 

prédio rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º2866/20150623, inscrito 
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na matriz predial rústica sob o art.º265-D, da freguesia de Brinches, com 37,0875hectares 

(terra de semear, olival, montado e monte para arrecadações) e ainda coincidente com planta 

de destaque apresentada. 

Pelo exposto, na sequência do parecer jurídico favorável à retificação do destaque de parcela e 

encontrando-se em anexo ao pedido, planta de destaque atualizada, onde se verificam as 

desanexações a favor da EDIA, propõe a retificação da Deliberação de Câmara datada de 9 de 

dezembro de 2015: 

Suprimindo as áreas desanexadas a favor da EDIA, com 7,4733hectares, 0,6380hectares e 

0,4286hectares, o destaque pretendido, incide em 28,5476 hectares de área total do prédio 

rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º2866/20150623, inscrito na 

matriz predial rústica sob o art.º265-D, denominado por “Horta Nova”, da freguesia de 

Brinches. 

- Destacando uma única parcela com 4,5hectares, a parcela restante totaliza 

24,0476hectares. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação 

proferida na reunião da Câmara Municipal de 9 de dezembro de 2015, de acordo com o parecer 

técnico acima transcrito. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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23.  Assuntos gerais de interesse autárquico  

O Órgão Executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos: 

21.1.Grupo Parlamentar do Partido Socialista – Taxas de utilização de acessos nas estradas sob 

jurisdição da Infraestruturas de Portugal, SA 

 

 



                                                     Ata n.º 27 – 13/12 

 
 

2016 

 

 44 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Ata n.º 27 – 13/12 

 
 

2016 

 

 45 

21.2.Grupo Parlamentar do PCP  

 
 

Foi distribuído por todos os eleitos o documento enviado por email, no dia 22 de novembro do 

corrente ano, respeitante às propostas acima indicadas. -------------------------------------------------- 

                

 

24. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 234, referente 

ao dia 13 de dezembro de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.246.599,55 (um 

milhão, duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e nove euros e cinquenta a e 

cinco cêntimos) e 64.274,97 (sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e quatro euros e 

noventa e sete cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

respetivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte saudação: 

 

Saudação  

40 anos de Poder Local Democrático 

 

Passados 40 anos das primeiras eleições autárquicas, é tempo de assinalar esta data 

fundamental na história do nosso país, data marcante quando falamos de democracia, 

participação, desenvolvimento local e de melhoria das condições de vida das populações.  

Passados 40 anos, é tempo de saudar o Poder local, uma das mais importantes e bem-

sucedidas conquistas da revolução de abril, é tempo de enaltecer os milhares de homens e de 

mulheres que, ao longo deste período, se dedicaram a servir as suas populações e que, com 

vontade, empenho e determinação, deram o seu inolvidável contributo para que o poder local 

atingisse a maturidade democrática atual. Porque o que temos hoje é resultado desse caminho 

conjunto de 40 anos, caminho nem sempre fácil, com muitas lutas, fazendo mais e melhor com 

cada vez menos recursos, mas que resultou no que é hoje o Poder Local, enquanto motor do 

desenvolvimento de Portugal.  

Mas, se é tempo de falar do Poder Local que, nestes 40 anos ao serviço das populações, 

transformou o país, contribuindo para a efetiva melhoria da qualidade de vida das populações, 
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para as transformações sociais, económicas e ambientais, defendendo a valorização, promoção 

e proteção dos territórios, é preciso, também, reforçar a necessidade de continuar a lutar pela 

criação das regiões administrativas, por uma estratégia de coesão económica, social e cultural 

para o País, que passa pelo respeito, valorização e aprofundamento do Poder Local 

Democrático, com medidas para a recuperação da capacidade financeira perdida nos últimos 

anos e que defendam os interesses das populações e que promovam o desenvolvimento e 

coesão territorial, nomeadamente no que respeita à qualidade dos serviços públicos, às vias de 

comunicação e ao investimento. 

 

No concelho de Serpa, o trabalho feito pelo Poder Local está à vista, num percurso coerente e 

sempre no sentido da melhoria das condições de vida, do desenvolvimento e do progresso e 

que permitiu, ao longo destes 40 anos, alcançar prestígio e reconhecimento. Sem dúvida que, 

coletivamente, autarcas, populações, agentes de organizações nas diferentes áreas, 

trabalhadores do município, fizeram um trabalho notável.   

 

É toda esta gente que queremos saudar, é a todos eles que queremos agradecer, neste 

momento em que assinalamos os 40 anos do Poder Local Democrático. 

 
 

Período de Intervenção do Público  

Usou da palavra o Sr. António Pereira, residente em Serpa, que começou por felicitar a Câmara 

pela iniciativa do programa “Feliz Natal com o Comércio Local” e pergunta em que situação se 

encontra a Câmara em termos financeiros, no que diz respeito a fornecedores e empréstimos. 

Gostaria ainda de saber o que está previsto de principais iniciativas para 2017. -------------------- 

 

Relativamente à situação financeira o Sr. Presidente respondeu que os empréstimos vão-se 

pagando normalmente e está a ser analisado neste momento um empréstimo de um milhão e 

seiscentos mil euros para investimentos que não se enquadram neste quadro comunitário. Em 

relação ao pagamento a fornecedores, salvo raríssimas exceções, paga-se a 60 dias. A regra é 

que as faturas dum mês sejam pagas no mês seguinte, se estiver tudo entregue e confirmado e 

temos um plano de pagamento acordado com as Águas do Alentejo. 

Relativamente a grandes obras, tendo em conta a verba reduzida para investimentos, terão que 

ser feitas de acordo com o quadro comunitário e já se encontram aprovadas as candidaturas do 

jardim municipal e a requalificação do mercado, tal como a rede museológica. Dá ainda 

conhecimento dos projetos previstos para as restantes freguesias do concelho. 
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Interveio em seguida o Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S.Bento, que 

começou por falar sobre os lotes 5, 13 e 14 da zona de atividades económicas de Vila Nova de 

S.Bento, que passados cerca de dez anos da sua atribuição, ainda se encontram devolutos.  

Refere ainda o facto do Largo dos Madalenos em Vila Nova se encontrar com uma deficiente 

iluminação pública, comparada com outras ruas mais pequenas e que dispõem de mais 

candeeiros e na sequência da reunião que o Sr. Presidente da Câmara teve com a Secretaria de 

Estado sobre as estradas nacionais, refere que também deveriam ser arranjadas as estradas 

municipais que se encontram em mau estado.  

 

O Sr. Presidente respondeu que em relação a um desses lotes, o assunto está a ser tratado para 

que seja feita a reversão para a câmara, mas em relação aos outros não são propriedade da 

autarquia, pois fizeram parte da negociação aquando da aquisição dos terrenos para 

implantação da ZAE.  

Refere ainda que as restantes observações são pertinentes, mas lembra que a iluminação nas 

ruas são feitas com anos de diferença e as regras de urbanização podem ser diferentes. Em 

relação aos nossos caminhos municipais, tentamos resolver o assunto, fizeram-se 

recentemente asfaltos na zona da serra e está em curso o processo de empréstimo que 

também irá permitir o arranjo da rede viária e sinalização de alguns caminhos. ---------------------- 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto improvisado 

 Alteração n.º 19 ao Orçamento e alteração n.º 12 ao Plano Plurianual de 

Investimentos 

 Parecer sobre aumento de compartes – Prédio rústico denominado “Atalaia”, na 

União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Tasneirais”, 

na União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria)  

 Destaque de parcela do prédio sito na Rua da Liberdade, n.º 53 e 55 em A-do-Pinto 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no 

prédio sito na Rua do Jardim, n.º 1 e 3, em Serpa 

 Boxerpa – Associação Desportiva de Desportos de Combate e Atividades Gímnicas – 

Pedido de apoio 

 Proposta de atribuição de lotes na Zona de Atividades Económicas de Pias 
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 Associação Bandeira Azul da Europa – Programa Eco-Escolas – Ano letivo 2016/2017 

 Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano 

letivo 2016/2017 – 6ª Fase 

 Programa Municipal de Reabilitação da Habitação na Rua Alegre, n.º 38 em Pias – 

Proposta de apoio financeiro 

 Proposta de atribuição de subsídios para a época desportiva 2016/2017 

 Proposta de atribuição de subsídio aos Ranchos Corais no âmbito do Cant Fest 

 Futebol Clube de Vale de Vargo – Pedido de apoio para reparação de muro na sede 

do clube 

 Impostos Municipais  

 Informação do Revisor Oficial de Contas sobre a situação económico-financeira a 30 

de junho de 2016 

 Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de 

Restauração ou Bebidas do Município de Serpa 

 Revisão n.º 1 ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal e autorização para assunção de compromissos plurianuais  

 Programa Integrado de Gestão do Imobiliário 

 Assuntos gerais de interesse autárquico                 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H30 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 26/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 13 de novembro 

 

 

ANEXO 1 – 19ª Alteração ao Orçamento e 12.ª alteração ao PPI 

 

ANEXO 2 – Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de 

Restauração ou Bebidas não Sedentária do Município de Serpa 

 

ANEXO 3 – Revisão n.º 1 ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal 

 

 

 
 

 

 


