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Ata n.º 8/2016 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 20 DE ABRIL DE 2016 

 

No Sala de reuniões da Camara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, 

no dia 20 de abril de 2016, pelas dezassete horas, 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 7/2016  

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 7, relativa à reunião realizada no dia 30 de março, 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. Conta de Gerência relativa ao ano de 2015 

2. Novo Acordo de Transação celebrado entre o Município de Serpa e a AGDA – Águas 

Públicas do Alentejo 

3. Autorização prévia de repartição de encargos – Aquisição de gasóleo rodoviário 

4. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

5. Licenças de recinto improvisado 

6. Licenças de recinto itinerante 

7. 9ª Edição da Ultramaratona de BTT – Trilhos Vivos – Organização de Eventos e Animação 

Turística 

8. Certificação de nome de rua  

9. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Quinta” em Vale 

de Vargo 

10. Cláusula de reversão e de inalienabilidade do imóvel sito no Loteamento Municipal Zona 

do Moinho, lote 10 em Serpa – Requerente: Sérgio Manuel Duarte Serrano 
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11. Clube Serpafit Challenge – Pedido de apoio para a prova “II Trail Serpa, por vales e 

planícies” 

12. Rancho Coral Feminino “Papoilas do Enxoé”- Proposta de atribuição de subsídio  

13. Pedido de isenção de pagamento de IMT – Requerente: Pedro Jaime Correia Sota  

14. Empreitada de execução da via verde – ciclovia entre a piscina coberta e o Rio Guadiana 

– Libertação de garantia bancária 

15. Empreitada de conceção/construção do Centro de Musica – Musibéria – Libertação de 

garantia bancária 

16. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua da Industria, n.º 42 em Vila Nova de S. Bento 

17. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua da Boavista, n.º 23 em Serpa 

18. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua dos Barrigos, 52 e 52-A, em Serpa 

19. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 nos prédios sitos na Rua José Maria da Graça Afreixo, n.º 2 e 

Avenida da Paz 

20. Destaque de parcela do prédio rústico denominado “Vale de Minhocas”, sito na União 

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

21. Propriedade horizontal do prédio sito na Rua Fonte do Hortezim, n.º 5,7,9 e 11 em Serpa 

22. Destaque de parcela – Rua da Estrada de Ficalho, na União de Freguesias de Vila Nova 

de S.Bento e Vale de Vargo 

23. Loteamento municipal para a área de expansão da Zona de Atividades Económicas de 

Vila Nova de S.Bento 

24. Proposta de alteração ao loteamento municipal de Vila Verde de Ficalho 

25. Aquisição de serviços – Ajustes diretos em regime simplificado – Listagem do mês de 

março 

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

27. Assuntos gerais de interesse autárquico  

28. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

1. Conta de Gerência relativa ao ano de 2015 

Foram analisados os documentos de prestação de contas e relatório de atividades referente ao 

período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015, elaborados de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro e Resolução n.º 4/2001 de 18 de agosto de do 

Tribunal de Contas, alterada pela Resolução n.º 6/2013, de 21 de novembro e Resolução n.º 

44/2015, de 25 de novembro. 
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Foram apresentados na reunião os seguintes documentos de prestação de contas, os quais se 

encontram integralmente elaborados: balanço, demonstração de resultados, plano plurianual 

de investimentos, orçamento (resumo), orçamento, controlo orçamental da despesa, controlo 

orçamental da receita, execução do plano plurianual de investimentos, fluxos de caixa, contas 

de ordem, operações de tesouraria, caracterização da entidade, notas ao balanço e à 

demonstração de resultados, modificações do orçamento – receita, modificação do orçamento 

– despesa, modificações ao plano plurianual de investimentos, contratação administrativa – 

situação dos contratos, transferência correntes – despesa, transferências de capital – despesa, 

transferências correntes – receita, transferências de capital – receita, empréstimos, outras 

dividas a terceiros, relatório de gestão, norma de controlo interno, resumo diário da tesouraria, 

síntese das reconciliações bancárias, mapa de fundos de maneio, relação de acumulações de 

funções e relação nominal de responsáveis.  

Estes documentos encontram-se devidamente arquivados, em pasta anexa à ata dela fazendo 

parte integrante, estando os mesmos disponíveis para consulta quando para tal forem 

solicitados. (ANEXO I). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por não haver movimentos, não se apresentam os seguintes mapas: subsídios concedidos, 

subsídios obtidos, ativos de rendimento fixo e ativos de rendimento variável ------------------------ 

 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente para fazer uma breve apresentação geral do documento, 

começando por fazer referência ao decréscimo do passivo no valor de 2.800.000,00 euros e o 

aumento do grau de autonomia financeira. Refere ainda que a maior parte dos custos tem a ver 

com as despesas de pessoal e que o valor das receitas de capital tem vindo a diminuir 

gradualmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio também o Sr. Vereador Noel Farinho para, à semelhança de anos anteriores, dizer que 

considera que a apreciação da conta de gerência deveria ser feita numa reunião pública do 

Órgão Executivo. Considera ainda que houve uma evolução, uma melhoria do documento, mas 

que ainda assim, é melhorável. Refere que nada tem a dizer na perspetiva técnica, mas 

verificam que a receita aumentou em 2015, e parte desse aumento da receita deveu-se ao 

aumento dos impostos municipais, com o qual os eleitos do PS não têm concordado. Na 

perspetiva da receita foi um ano favorável, no entanto, foi um exercício económico com um 

grande passivo. Não foi tido em conta o grande aumento dos juros com os empréstimos e há 

um aumento muito significativo nas aquisições por ajuste direto. No que diz respeito aos 

indicadores, diz que continuam com preocupação, verificando-se que o imobilizado é 

insatisfatório em relação áquilo que tem que cobrir, e a liquidez imediata diminuiu. Considera 

que o ano financeiro do município, não foi um bom ano e que a Câmara continua com 
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indicadores maus. Em relação ao documento em análise, diz que existe uma grande diferença 

entre a apreciação qualitativa que se faz do ano financeiro e os números apresentados. 

Reiterou ainda que o relatório qualitativo anexo ao relatório de gestão não permite que os 
vereadores do PS votem favoravelmente os números apresentados, trata-se de analise no geral 
descontextualizada da realidade financeira do município. O que para eles, vereadores eleitos 
pelo PS, fica claro é alguma inercia do executivo no exercício daquilo que é planeado 
plurianualmente e, se existem pontos de contato entre o relatório e a realidade é a visão  que a 
câmara em 2015 se esgotou a pagar divida à qual está obrigada. No entanto, no plano técnico 
não podem os eleitos do PS , com os dados disponíveis, pôr em causa a veracidade das contas, 
pelo que resta-lhes assumir a abstenção como chamada de atenção no âmbito da necessária 
"fiscalização" adstrita às suas naturais responsabilidades. ------------------------------------------------- 
 

O Sr. Presidente diz que não concorda com esse desfasamento referido. Considera que 
recuperar 2.800.000 € sem recorrer à banca é muito bom e que não percebe quais os 
indicadores que são maus. A liquidez imediata depende do saldo de tesouraria e que, neste 
momento, estamos a pagar a 60 dias em média e há faturas pagas em 30 dias. Em relação aos 
impostos a Câmara já decidiu baixar um pouco o IMI. Quanto à questão do imobilizado, decorre 
do problema da falta de registo de uma parte do património da autarquia. A liquidez geral e 
imediata diminuiu e a divida teve um grande decréscimo. Diz ainda que, do seu ponto de vista 
não pode concordar com a apreciação feita sobre o documento apresentado. ---------------------- 
 
Ainda em relação aos ajustes diretos, a Srª Vereadora Paula Pais disse que houve um aumento 
significativo e que a autarquia deveria tentar mudar esta política de aquisições com recurso aos 
ajustes diretos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Presidente explicou que são aquisições de serviços e não são apenas ajustes diretos. E 
quase sempre quando se recorre aos ajustes diretos, foram previamente solicitados 
orçamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação 
Colocado o documento a votação, foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos senhores 
vereadores do Partido Socialista, de acordo com o disposto no artigo 25.º n.º 2 alínea l) e artigo 
33.º n.º 1 ccc) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal, a Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2015. -------------------------------------- 

 
2. Novo Acordo de Transação celebrado entre o Município de Serpa e a AGDA – Águas 

Públicas do Alentejo 
Na sequência da aprovação pelo Conselho de Administração da AGDA em 07 de abril de 2016 
do novo acordo de transação, procedeu-se à análise da respetiva minuta, bem como dos 
anexos I e II. 
De acordo com o artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro deverá o órgão executivo 
submeter à assembleia municipal a autorização prévia para a celebração do novo acordo. 
O presente acordo revoga o aditamento ao acordo de transação autorizado em sessão de 
assembleia municipal realizada no dia 24 de novembro de 2015, bem como o anterior acordo 
de transação assinado em 30 de junho de 2014. 
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MINUTA DE ACORDO DE TRANSAÇÃO 

 

Entre: 
Primeiro Contraente: 
Município de Serpa, com o NIPC 501 112 049, neste ato representado pelo seu Presidente da Câmara 
Municipal, com poderes para o ato, Eng.º Tomé Alexandre Martins Pires, adiante designado de Primeiro 
Contraente;  
 
e 
 
Segunda Contraente: 
AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A., com o número de matrícula e de pessoa coletiva 509 133 843, 
com sede na Rua Doutor Aresta Branco, n.º 51, 7800-310 Beja, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Braga com o capital social de 3.000.000,00 (três milhões de euros), neste ato representada 
pelo seu administrador Eng.º João Manuel da Silva Costa, com poderes para o ato, adiante designada de 
Segunda Contraente; 
 
Considerando a existência de dívidas vencidas do Primeiro Contraente à Segunda Contraente e o 
disposto no n.º 1 do artigo 47º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de Março, é celebrado, nos termos e para os 
efeitos dos artigos 1248.º a 1250.º do Código Civil, o acordo de transação constante das cláusulas 
seguintes: 
 

Cláusula 1.ª 
O Primeiro Contraente reconhece a obrigação de pagamento das faturas e notas de débito emitidas pela 
Segunda Contraente identificadas no ANEXO I ao presente Acordo, do qual faz parte integrante, 
perfazendo a quantia de € 1.505.660,94 (um milhão, quinhentos e cinco mil, seiscentos e sessenta euros 
e noventa e quatro cêntimos) relativas a serviços prestados de abastecimento de água para consumo 
público e serviços prestados de saneamento de águas residuais, valor que se encontra vencido na data 
da celebração do presente Acordo. 
 

Cláusula 2.ª 
1. A dívida mencionada na cláusula anterior será paga à Segunda Contraente pelo Primeiro Contraente 
em 60 (sessenta), prestações mensais postecipadas, nos termos definidos no Plano de Pagamentos 
constante do ANEXO II ao presente Acordo, do qual faz parte integrante, que inclui o pagamento dos 
juros de mora vincendos da quantia prevista na cláusula anterior e de juros financeiros, à taxa de 3,50%, 
os quais são proporcionais ao faseamento acordado. 
2. O atraso no pagamento das prestações referidas no número anterior, por um período superior a 60 
dias, equivale ao incumprimento total do presente acordo e confere à Segunda Contraente o direito de 
receber as prestações vencidas e vincendas. 
3. As prestações definidas no Plano de Pagamentos serão pagas através de transferência bancária para a 
conta correspondente ao NIB 0035 0147 00060713830 24 cumprindo à Primeira Contraente proceder ao 
envio de comprovativo da realização de pagamento da prestação para a sede da Segunda Contraente. 
4. A Segunda Contraente dará quitação ao Primeiro Contraente das quantias pagas no prazo de 10 (dez) 
dias a contar da receção do comprovativo da transferência bancária. 
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Cláusula 3.ª 
Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, o Primeiro Contraente compromete-se, durante o prazo 
de regularização da dívida estabelecido no Plano de Pagamentos, a realizar o pagamento das faturas 
emitidas pela Segunda Outorgante relativas ao serviço que regularmente for prestado de abastecimento 
de água para consumo humano e saneamento de águas residuais, nos termos e nos prazos 
estabelecidos no contrato de fornecimento de água e recolha de efluentes ou, na sua ausência, no prazo 
de 60 (sessenta) dias após a sua emissão. 

Cláusula 4.ª 
1. O Primeiro Contraente aceita que o incumprimento, pontual ou continuado, do Plano de Pagamentos 
ou da obrigação prevista na cláusula anterior, confere à Segunda Contraente o direito a recorrer à 
cobrança, judicial ou por qualquer outro meio legalmente previsto, da totalidade das quantias em 
dívida, constituindo o presente Acordo título executivo bastante. 
2. Os direitos conferidos à Segunda Contraente nas alíneas do número anterior podem ser exercidos 
isolada ou conjuntamente, incindo sobre a totalidade das quantias em dívida, correspondente à soma 
das prestações previstas no ANEXO I já vencidas, mas não pagas, e das prestações que ainda se 
encontram por vencer, acrescido do pagamento adicional de juros de mora à taxa aplicável 
relativamente aos créditos de que sejam titulares empresas comerciais. 
 

Cláusula 5.ª 
Sem embargo do disposto na cláusula anterior, o incumprimento de qualquer prazo consignado no 
Plano de Pagamentos obriga o Primeiro Contraente ao pagamento adicional de juros de mora à taxa 
aplicável relativamente aos créditos de que sejam titulares empresas comerciais. 
 

Cláusula 6.ª 
O Primeiro Contraente aceita que a Segunda Contraente ceda os créditos previstos e reconhecidos no 
presente Acordo e respetivos anexos, no todo ou em parte, a terceiros, bastando, para tanto, a 
comunicação, por escrito, da Segunda Contraente, no prazo máximo de 8 (oito) dias após a sua 
concretização. 

Cláusula 7.ª 
1. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebração do presente Acordo, as Partes 
comprometem-se a promover as diligências necessárias à redução do pedido ou à extinção da instância 
em todos os processos judiciais que incidam sobre as quantias objeto do presente Acordo. 
2. As custas judiciais resultantes dos atos judiciais previstos no número anterior são repartidas em 
partes iguais. 

Cláusula 8.ª 
1. Os termos do presente acordo podem ser objeto de revisão pelas Partes, sendo a mesma obrigatória 
quando solicitada pelo Primeiro Contraente para adaptação às condições mais favoráveis que tenham 
sido estabelecidas, em acordo de transação celebrado com outro município, quanto ao número de 
prestações e à taxa de juro aplicável. 
 
2. Caso ocorram alterações das condições económico-financeiras subjacentes à celebração do presente 
Acordo, designadamente, a aprovação de um plano de saneamento financeiro ou a declaração de uma 
situação de desequilíbrio financeiro, nos termos previstos no n.º 1, artigo 47º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 
de março, o presente Acordo deve ser obrigatoriamente revisto. 
 
3. Caso venha a ser aprovado um programa de regularização extraordinário de dívidas das autarquias 
locais, o Primeiro Contraente compromete-se: 
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a) Declarar como dívida vencida para esse efeito, o montante total de dívida objeto do presente 
Acordo; 
b) Manter o pagamento regular do serviço prestado pela Segunda Contraente nos termos da 
cláusula 3.ª do presente Acordo. 

4. Caso ocorra fator ou circunstancia que origine crédito a favor do Município, o presente acordo será 
alvo de revisão, consubstanciando-se na dedução ao capital em divida do valor integral do crédito 
originado. 
 
O presente Acordo, composto por 5 (cinco) páginas, que contém 2 (dois) Anexos, compostos por 2 
(duas) páginas, respetivamente, que dele fazem parte integrante, foi celebrado em Serpa, em 29 de abril 
de 2016, em 2 (dois) exemplares, ficando um para cada uma das partes. 

 
 Deliberação 

De acordo com o artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, solicitar autorização à Assembleia Municipal para a celebração do novo 

acordo com a AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A., acima transcrito e cujos anexos I e II 

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

 
 

3. Autorização prévia de repartição de encargos – Aquisição de gasóleo rodoviário 

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

Compromissos e Pagamentos em Atraso, adiante designado por LCPA, a autorização prévia para 

a assunção de compromissos plurianuais, deve ser conferida pelo Órgão Deliberativo. 

Essa autorização, ao abrigo do n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, 

regulamento da LCPA, foi proferida em reunião da Assembleia Municipal de 17 de dezembro de 

2015, aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano, GOP.  

Atendendo que o compromisso plurianual, agora em apreço, é superior a € 99.759,58 e não 

está contemplada nas GOP, a devida autorização prévia deverá ser conferida pelo Órgão 

Deliberativo, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-Lei 

197/99 de 8 de Junho por inaplicabilidade do art.º. 6º, nº 3 da LCPA, alterada pela Lei nº 

25/2015 de 17 de março. 

 

Assim, considerando o procedimento para Aquisição de Gasóleo Rodoviário 2016/2017, de 

acordo com as disposições na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, artigo 24º ambos da Lei 75/2013 

de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter ao Órgão Deliberativo a autorização 

prévia da seguinte repartição de encargos: 
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Anos Montante s/iva Montante c/Iva 
2016 108.900€ 133.947€ 

 2017 221.100€ 271.953€ 
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4. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

4.1. Futebol Clube de Serpa 

De acordo com o solicitado pelo Futebol Clube de Serpa, através de Pretensão n.º 4300 datada 

de 21 de março 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 

aquele Clube do pagamento da taxa de ocupação da via pública, no valor de 20,00 euros, para 

instalação de uma roulotte, durante as festas da Páscoa, entre os dias 25 e 29 de março. 

 

4.2. Banda Filarmónica de Brinches 

De acordo com o solicitado pela Banda Filarmónica de Brinches, através de Pretensão n.º 4594 

datada de 30 de março 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 Banda do pagamento da taxa de ruido, no valor de 20,00 € 

respeitante às festas daquela localidade, nos dias 1 e 2 de maio.   

 

4.3. Rota do Guadiana 

De acordo com o solicitado pela Rota do Guadiana, através de Pretensão n.º 4246 datada de 18 

de março 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 utilização de espaço do CADES, no valor de 35,00€ 

respeitante ao dia 1 de abril. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. 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 de 

Brinches 

Espetáculos 4282 

2016.04.04 

Entre 3 e 11 de abril 2016.04.04 

 

 

 

6. Licenças de recinto itinerante 

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 itinerante: --------------------------------------- 

Requerente Atividade Doc. Entrada Data de realização  Data do despacho  

José Luis Mendonça Carrossel 

Kanguru 

4572 

2016.03.31 

Entre 1 e 2 de abril, 

em Vila Verde de 

2016.03.31  

e 
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Saltamontes e 4849 

2016.04.06 

Ficalho e 8 e 10 de 

abril em Brinches 

2016.04.06 

 

Albertina Elsa Dalot 

Larador 

Carrossel de 

Poneis 

4557 

2016.03.31 

Entre os dias 1 e 4 de 

abril 

2016.03.31 

Jaime Ricardo Rosa 

Bicho 

Piasta infantil 

Royo 

4790 

2016.04.01 

Entre os dias 1 e 3 de 

abril 

2016.04.01 

 

7. 9ª Edição da Ultramaratona de BTT – Trilhos Vivos – Organização de Eventos e 

Animação Turística 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que a Trilhos Vivos solicita 

autorização, através de Pretensão n.º 5032 datada de 8 de abril, para um evento desportivo 

(provas de BTT), designada “9ª edição da Ultramaratona de BTT” a realizar no dia 9 de Abril, 

com inicio as 8:00 h, Junto ao Pavilhão Carlos Pinhão e término às 20h00 no mesmo local. 

A realização de provas desportivas e outros divertimentos públicos nas vias, jardins e demais 

lugares públicos ao ar livre, está sujeita às disposições do Decreto-Lei nº204/2012, de 29 de 

Agosto e Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março. 

Face aos elementos previstos no artigo 3º, do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de 

Março, o processo foi instruído com todos os documentos necessários. 

 Deliberação 

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 despacho proferido pelo Sr. Vice-Presidente, 

datado de 8 de abril, respeitante à autorização da referida prova desportiva. ---------------------- 

 

8. Certificação de nome de rua  

De acordo com o solicitado pelo requerente José Maria Augusto Martins Dias e de harmonia 

com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território e certidão emitida pela 

Junta de Freguesia de Brinches, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que 

a atual Rua da Boavista, em Brinches, anteriormente era designada por Rua do Alto de Santo 

António.  

 

9. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Quinta” em Vale 

de Vargo 

Na sequência do requerimento de Manuel José do Nascimento Soares, através de Pretensão 

n.º4339 datada de 21 de março do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território emitiu o seguinte parecer, em 24 de março: 

 

«Pelo documento anexo, é solicitada a emissão de Parecer Favorável ao aumento de 

compartes, no prédio rústico denominado "Quinta", inscrito na matriz predial da Freguesia de 
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Vale de Vargo, sob o artigo 235, Secção C, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 331/19900315, 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 de 164,40m2 que Alice da Conceição Carrasco, proprietária de 1/2 

do prédio rústico, pretende efetuar a Manuel José do Nascimento Soares, com o objetivo de 

legalização de uma construção. 

 

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

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

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

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

urbana". 

 

Após análise dos elementos apresentados, verifica-se que o prédio rústico possui a área total 

de 10,9725 hectares indevisos e que a área a transmitir ao novo comproprietário, corresponde 

a 164,40 metros quadrados, logo, sem “qualquer rendabilidade económica não urbana”. 

 

Mais se informa, que uma pequena parte do prédio rústico, onde se verificam divisões físicas 

do terreno e construções não licenciadas, insere-se dentro do perimetro urbano de Vale de 

Vargo, em área classificada como "espaços residenciais", que poderá ser sujeita a operações de 

loteamento, conforme previsto no art.º41 do regime juridio da urbanização e da edificação - 

Dec. Lei n.º555/99 de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei n.º136/2010 de 

30/03:  

"As operações de loteamento só podem realizar-se em áreas situadas dentro do perímetro 

urbano e em terrenos já urbanizados ou cuja urbanização se encontre programada em plano 

municipal ou intermunicipal de ordenamento do território." 

 

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

constituição de aumento de compropriedade no prédio rústico supra identificado.  

 

Conforme disposto no 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, a competência para a emissão do Parecer é da 

Câmara Municipal, pelo que se propõe o pedido para deliberação na próxima reunião de 

Câmara.» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

ao aumento de compartes, no prédio rústico denominado "Quinta", inscrito na matriz predial 
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da Freguesia de Vale de Vargo, sob o artigo 235, Secção C, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o número 331/19900315. --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

10. Cláusula de reversão e de inalienabilidade do imóvel sito no Loteamento Municipal 

Zona do Moinho, lote 10 em Serpa – Requerente: Sérgio Manuel Duarte Serrano 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa que, na 

sequência do pedido de empréstimo bancário, formulado pelo requerente Sérgio Manuel 

Duarte Serrano, respeitante à construção no lote de terreno nº 10, sito no Loteamento 

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

entidade bancária, é solicitada certidão em que a câmara municipal reconheça: 

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

do imóvel; 

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

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

 

Informam ainda que: 

- O lote de terreno nº 10, sito no Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa, 

destinado a habitação, foi adquirido por Sérgio Manuel Duarte Serrano, casado com Inês do 

Carmo Soares Pica por escritura realizada em 26/03/2015; 

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

cláusulas de reversão e de proibição de alienação do lote e respetiva construção, previstas no 

ponto 12, que se transcrevem: 

“12.1 Reversão 

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

titularidade da câmara municipal, com perda de todas e quaisquer benfeitorias nele realizadas 

e de 30% do respetivo valor do lote. 

12.2 Alienação de lotes 

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

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

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

 

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

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

considera que as mencionadas cláusulas não conferem segurança jurídica e financeira para a 

celebração de contrato de empréstimo, cabe ao órgão executivo pronunciar-se sobre o pedido 

formulado e emita certidão confirmativa da deliberação. 
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- Em reuniões realizadas, em 24 de junho, 08 de agosto e 30 de dezembro de 2015, o órgão 

executivo, perante os pedidos formulados, autorizou a subsistência de hipoteca em caso de 

reversão; 

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

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

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

Programa Municipal Habitação Jovem. 

 

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

propõe-se: 

-Que a câmara municipal autorize a subsistência da hipoteca relacionada com o empréstimo à 

construção, em caso de reversão do imóvel e, 

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

execução de dívida relacionada com o empréstimo à construção no lote de terreno nº 10, sito 

no Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa, considerado caso de força maior. 

 

 Deliberação  

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

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

imóvel sito no lote de terreno nº 10, do Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa e 

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

execução de dívida relacionada com o empréstimo à construção no referido lote de terreno, 

considerado caso de força maior. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Clube Serpafit Challenge – Pedido de apoio para a prova “II Trail Serpa, por vales e 

planícies” 

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

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Clube Serpafit Challenge, um subsídio no 

valor de 150,00 € (cento e cinquenta euros) para apoio na aquisição dos trofeus, para a prova 

“II Trail Serpa, por vales e planícies”. ------------------------------------------------------------------------------ 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 11786/2016.  

 

12. Rancho Coral Feminino “Papoilas do Enxoé”- Proposta de atribuição de subsídio  

O Rancho Coral Feminino “As Papoilas do Enxoé” de Vale de Vargo solicita apoio pontual para o 

Encontro de Ranchos Corais, realizado no 25 de abril e outras atividades durante o ano de 2016. 

De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capitulo I e IV, a 
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Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude propõe a atribuição de um subsídio de 

1.000,00€. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 11784/2016.  

 

 Deliberação 

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 a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir ao Rancho Coral Feminino “Papoilas do Enxoé” um subsídio no valor de 

1.000,00 € (mil euros), para o Encontro de Ranchos Corais. ------------------------------------------------- 

 

 

13. Pedido de isenção de pagamento de IMT – Requerente: Pedro Jaime Correia Sota  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que foi requerida por Pedro 

Jaime Correia Sota, certidão para efeitos de isenção do pagamento de IMT, na aquisição do 

prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º2876/20151124, inscrito na 

matriz predial rústica sob o art.º 318 da secção H, denominado "Pinheiro", com 3,85 hectares, 

propriedade de Bento Refacho Rala, para consequente emparcelamento com o prédio rústico 

contíguo, do qual é comproprietário: 

-prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º2294/20100211, inscrito 

na matriz predial rústica sob o art.º 317 da secção H, denominado "Pinheiro", com 4,4hectares, 

propriedade de Maria Manuela Caetano Miguel Sota e Pedro Jaime Correia Sota. 

 

O requerente pretende proceder ao "emparcelamento simples", conforme previsto no art.º7 da 

na Lei n.º 111/2015, de 27/08: 

1 - "O emparcelamento simples consiste na correção da divisão parcelar de prédios rústicos ou 

de parcelas pertencentes a dois ou mais proprietários ou na aquisição de prédios contíguos, 

através da concentração, do redimensionamento, da retificação de estremas e da extinção de 

encraves e de servidões e outros direitos de superfície", cuja aprovação compete às Câmaras 

Municipais. 

 

O pedido de isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e de 

Imposto do Selo, a apresentar no serviço de finanças, deve ser instruído com parecer da DRAP 

territorialmente competente e parecer favorável do município sobre o projeto de 

emparcelamento simples, conforme previsto no art.º11 da lei n.º111/2015 de 27/08. 

 

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

Agricultura e Pescas (OFIC/412/2016/DAI de 21/03), considerando esta entidade "que o 

emparcelamento com área global de 11,0479hectares, resultante de aquisição, contribui para 
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melhorar a estrutura fundiária da exploração do requerente, enquadrável na b) do n.º5 

conjugada com a alínea b) do n.º2 do art.º51 da Lei n.º111/2015 de 27/08, tendo sido levada 

em consideração o respeito pelo cumprimento da área mínima da exploração do vendedor, 

uma vez que declara não dispor de outros prédios contíguos aos referidos.". 

 

Pelo exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º3 do art.º9 

da Lei n.º111/2015 de 27/08 e para efeitos do estabelecido no n.º2 do art.º9, propõe-se que o 

presente projeto de emparcelamento simples seja aprovado em deliberação de reunião de 

Câmara e posterior emissão de certidão.» -------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

projeto de emparcelamento do prédio rústico acima descrito. ----------------------------------------- 

 

 

14. Empreitada de execução da via verde – ciclovia entre a piscina coberta e o Rio 

Guadiana – Libertação de garantia bancária 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento informa que veio o consórcio 

Submerci – Construção e Urbanizações, Ldª e Betvias – Pavimentações e Obras Públicas, Ldª, 

solicitar a libertação de 75% da garantia bancária prestada no âmbito do concurso acima 

identificado. De acordo com o estipulado na alínea c) do nº 2 do artº 3º da Decreto-Lei nº 

190/2012, de 22 de agosto (decreto que estabelece um regime excecional de libertação de 

cauções em empreitadas de obras públicas), a libertação deverá ser de 15%, pelos motivos a 

seguir expostos:  

 O auto de receção provisório data de 27/12/2012; 

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

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

 Existe, no processo de concurso, a Garantia Autónoma nº 2012.02964, emitida pela 

Gaval – Sociedade de Garantia Mútua, S. A. em 14/08/2012, prestada pelo consórcio 

acima identificado, cujo valor inicial é de 17.246,03€ (dezassete mil, duzentos e 

quarenta e seis euros e três cêntimos), que corresponde a 10% do valor dos trabalhos 

efetivamente executados por aquele consórcio na obra supra identificada; 

 Nos termos da alínea a), do nº 2, do artigo 3º do referido decreto-lei, no 1º ano após a 

receção provisória da obra, foi libertada 30% da caução total da obra, no valor de 

5.173,81€ (cinco mil, cento e setenta e três euros e oitenta e um cêntimos), e no 2º ano 

após a receção provisória da obra, foi libertada mais 30% da caução total da obra, 

também no valor de 5.173,81€ (cinco mil, cento e setenta e três euros e oitenta e um 



                                                         Ata n.º 8– 20/04 

 
 

2016 

 

 18 

cêntimos), ficando caucionado ainda o valor de 6.898,41€ (seis mil, oitocentos e 

noventa e oito euros e quarenta e um cêntimos); 

 Estas libertações foram aprovadas, por unanimidade, em deliberações de câmara de 16-

04-2014 e 13-05-2015, respetivamente; 

 Nos termos da alínea c), do nº 2, do artigo 3º do referido decreto-lei, no 3º ano após a 

receção provisória da obra, deverá ser libertada 15% da caução total da obra; 

 Nestes termos, deverá ser libertada 2.586,90€ (dois mil, quinhentos e oitenta e seis 

euros e noventa cêntimos) da caução total da obra, ficando ainda caucionado o valor de 

4.311,51€ (quatro mil, trezentos e onze euros e cinquenta e um cêntimos). 

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

agosto, submete-se a deliberação desta Câmara Municipal, entidade que autorizou a despesa 

inicial, a autorização para que se proceda à libertação de 15% da Garantia Autónoma nº 

2012.02964 prestada pelo consórcio acima identificado, emitida pela Garval – Sociedade de 

Garantia Mútua, S. A. em 14-08-2012, no valor de 2.586,90€ (dois mil, quinhentos e oitenta e 

seis euros e noventa cêntimos).  

 

 Deliberação  

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

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar que se proceda à libertação de 15% 

da Garantia Autónoma nº 2012.02964 prestada pelo consórcio Submerci – Construção e 

Urbanizações, Ldª e Betvias – Pavimentações e Obras Públicas, Ldª, emitida pela Garval – 

Sociedade de Garantia Mútua, S. A. em 14-08-2012, no valor de 2.586,90€ (dois mil, quinhentos 

e oitenta e seis euros e noventa cêntimos). ------------------------------------------------------------------ 
 

 

15. Empreitada de conceção/construção do Centro de Musica – Musibéria – Libertação de 

garantia bancária 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento em 15 do corrente mês de abril 

informa o seguinte:  

• «Foi aberto o procedimento acima identificado por deliberação de Câmara de 16-07-

2008; 

• Foi adjudicado, por deliberação de Câmara de 08-04-2009, ao consórcio externo 

composto pelas empresas Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S. A., e BEL-ere – 

Engenharia e Reabilitação de Estruturas, S. A., entretanto extinta por incorporação na 

empresa Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S. A., através de fusão; 

• O valor da adjudicação foi de 2.064.744,05€ (dois milhões, sessenta e quatro mil, 

setecentos e quarenta e quatro euros e cinco cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal 

em vigor à data; 
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• Foi apresentada Garantia Bancária nº 9140035808993, no valor de 103.237,05€ (cento e 

três mil, duzentos e trinta e sete euros e cinco cêntimos), correspondente a 5% do valor 

contratual, destinado a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações 

assumidas no contrato, emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., a 08-05-2009; 

• Foram libertadas as verbas retidas para reforço das cauções, tendo a empresa, para o 

efeito, apresentado nova Garantia Bancária nº 9140037745893, 103.237,05€ (cento e 

três mil, duzentos e trinta e sete euros e cinco cêntimos), emitida pela Caixa Geral de 

Depósitos, S.A., a 16-08-2010; 

• No âmbito do contrato adicional assinado a 17-11-2010, veio a empresa acima 

identificada apresentar nova Garantia Bancária nº 9140038026293, no valor de 

9.029,23€ (nove mil, vinte e nove euros e vinte e três cêntimos), correspondente a 10% 

do valor contratual, destinado a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações 

assumidas no contrato, emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., a 02-11-2010; 

• Foi assinado o Auto de Receção Definitiva a 19-02-2016. 

 

De acordo com o artº 229º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de março (legislação em vigor na 

vigência do procedimento), após a receção definitiva da obra, serão restituídas ao empreiteiro 

as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover-se-

á, pela forma própria, a extinção da caução prestada. 

 

Assim, solicita-se autorização para se proceder à libertação das Garantias Bancárias acima 

identificadas, no valor total de 215.503,33€ (duzentos e quinze mil, quinhentos e três euros e 

trinta e três cêntimos).» ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar que se proceda à 

libertação das Garantias Bancárias acima identificadas, no valor total de 215.503,33 € (duzentos 

e quinze mil, quinhentos e três euros e trinta e três cêntimos), respeitantes à empreitada de 

conceção/construção do Centro de Música – Musibéria. --------------------------------------------------- 

 

16. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua da Industria, n.º 42 em Vila Nova de S.Bento 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara 
municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 
determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de 
segurança ou de salubridade. 
Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 
Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

Em conformidade com o n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

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

deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do Auto de Vistoria, acima transcrito. -------- 

 

 

17. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua da Boavista, n.º 23 em Serpa 

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

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

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

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

segurança ou de salubridade. 

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

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

Em conformidade com o n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

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

deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do Auto de Vistoria, acima transcrito. -------- 

 

 

18. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua dos Barrigos, 52 e 52-A, em Serpa 

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

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

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

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

segurança ou de salubridade. 

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

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

Em conformidade com o n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

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

deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do Auto de Vistoria, acima transcrito. -------- 

 

 

19. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 nos prédios sitos na Rua José Maria da Graça Afreixo, n.º 2 e 

Avenida da Paz 

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

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

Em conformidade com o n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

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

deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do Auto de Vistoria, acima transcrito. -------- 

 

 

20. Destaque de parcela do prédio rústico denominado “Vale de Minhocas”, sito na União 

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

1 - Prédio original – prédio rústico denominado “Vale de Minhocas”, sito ao artigo 75, da secção 

H, da União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo (dentro do perímetro 

urbano), e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 140/19851205, com 
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área total de 875 m2 e seguinte composição: área descoberta de 875 m2. E as seguintes 

confrontações: a norte com a Rua 25 de Abril. 
(Notas: A área total do prédio de acordo com o levantamento apresentado pelo requerente é de 766,17 m2; As 

construções existentes no prédio, que totalizam a área coberta de 266,76 m2, encontram-se licenciadas nesta 

Autarquia – Processo 03/2015/234, com o alvará de autorização de utilização n.º 13/2016, para o uso de arrumos) 

 

2 - Parcela a destacar – parte do prédio rústico denominado “Vale de Minhocas”, sito ao artigo 

75, da secção H, da União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo (dentro do 

perímetro urbano e as seguintes confrontações: a norte com a Rua 25 de Abril; a poente com o 

prédio original. 

 

De acordo com o parecer 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 Vila Nova de 

São Bento, 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; 

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.os 

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

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

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

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

constantes de planos municipais, 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 (…). 

 

21. Propriedade horizontal do prédio sito na Rua Fonte do Hortezim, n.º 5,7,9 e 11 em 

Serpa 

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

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de propriedade horizontal do 

prédio urbano, Rua Fonte do Ortezim, n.º 5, 7, 9 e 11, em Serpa, inscrito na matriz urbana com 

o n.º 139, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), concelho de Serpa, e 

descrito na conservatória do registo predial de Serpa sob o n.º 81/19850719, com a área total 
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de 593,5 m2 e seguinte composição: área coberta 425,5 m2; área de descoberta: 168,0 m2 e as 

seguintes confrontações: a norte, com a Estrada da Fonte; a sul com Olival de Francisco 

Vasconcelos; a nascente com Bernardo Fava; a poente com o José Palma Sota Cigarrilha. 

 

O prédio é composto por quatro habitações, que se desenvolvem em r/c, perfazendo quatro 

frações autónomas, distintas, independentes e isoladas entre si, todas com saída para a via 

pública, reunindo as condições para ser submetido ao regime de propriedade horizontal, 

conforme as frações que se descrevem: 

Fração A – Constituída por rés-do-chão, destinada a habitação, tipologia T2, com entrada pelo 

número de polícia n.º 5 da Rua do Ortezim, composta por dois quartos, uma sala, uma cozinha, 

marquise e instalação sanitária. 

Esta fração tem a área total de 148,4 m2, a área coberta de 129,4 m2, a área bruta de 

construção de 129,4 m2 e área descoberta de 19,0 m2. 

Fração B – Constituída por rés-do-chão, destinada a habitação, tipologia T2, com entrada pelo 

número de polícia n.º 7 da Rua do Ortezim, composta por dois quartos, uma sala, uma cozinha, 

instalação sanitária. 

Esta fração tem a área total de 142,4 m2, a área coberta de 104,7 m2, a área bruta de 

construção de 104,7 m2 e área descoberta de 37,7 m2. 

Fração C – Constituída por rés-do-chão, destinada a habitação, tipologia T2, com entrada pelo 

número de polícia n.º 9 da Rua do Ortezim, composta por dois quartos, uma sala, uma cozinha, 

instalação sanitária e arrumos. 

Esta fração tem a área total de 151,3 m2, a área coberta de 123,7 m2, a área bruta de 

construção de 123,7 m2 e área descoberta de 27,6 m2. 

Fração D – Constituída por rés-do-chão, destinada a habitação, tipologia T2, com entrada pelo 

número de polícia n.º 11 da Rua do Ortezim, composta por dois quartos, uma sala, uma cozinha 

e instalação sanitária. 

Esta fração tem a área total de 151,4 m2, a área coberta de 92,9 m2, a área bruta de 

construção de 92,9 m2 e área descoberta de 58,5 m2. 

São comuns às frações A, B, C e D: 

- Paredes meeiras autoportantes e partes de coberturas. 

As Frações autónomas A, B, C e D constituem unidades independentes, distintas e isoladas 

entre si, comunicando diretamente com o exterior, preenchendo por conseguinte os requisitos 

dos artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil. 
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22. Destaque de parcela – Rua da Estrada de Ficalho, na União de Freguesias de Vila Nova 

de S.Bento e Vale de Vargo 

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

Bento Vitoriano Calado Lameira, na qualidade de comproprietário, proceder ao destaque de 

uma única parcela dentro do perímetro urbano de Vale Vargo, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º585/1997032, inscrito na matriz predial sob o art.º1088, da União de 

freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, prédio urbano com 3666,31 m² de 

terreno. 

Sobre o prédio urbano em análise, foi identificado o processo SGD 2015/AU-Lic/20 

(participação da fiscalização) e através do processo 03/2015/100, foram legalizadas as 

edificações existentes, tendo sido emitido o Alvará de Licença de Obras n.º13/2016. 

Verifica-se ainda, que as áreas foram atualizadas junto da Conservatória do registo Predial, com 

3666,41m2 de área total (375,31m2 de área coberta e 3291,10m2 de área descoberta. 

 

No Plano Diretor Municipal em vigor, o prédio urbano insere-se no perímetro urbano de Vale 

de Vargo, em “espaços residenciais”: 

 

Índice de Ocupação do Solo Líquido (Iol) [%] – 80%; 

Índice de Utilização do Solo Líquido (Iul) – 1,20 

Pretende o requerente proceder ao destaque de uma única parcela dentro do perímetro 

urbano de Vale de Vargo: 

 

PARCELA A DESTACAR – Confronta com a via pública, pela rua “Estrada de Ficalho”. 

Área total de terreno com 1952,82m2; 

Área coberta/construção com 178,58m2, destinada a apoio agrícola; 

Área descoberta com 1774,24m2 

Coeficiente de ocupação – 0.09. 

 

PARCELA RESTANTE – Confronta com a via pública, pela rua “Estrada de Ficalho”. 

Área total de terreno com 1713,59m2; 

Área coberta/construção com 196,73m2, destinada a apoio agrícola; 

Área descoberta com 1516,86m2 de área descoberta; 

Coeficiente de ocupação – 0.11. 

 

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

confrontem com arruamentos públicos.” 

Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com 

arruamentos públicos, cumprindo o disposto no n.º4 do art.º6 do referido Decreto-Lei 

encontrando-se o destaque de uma única parcela, isento de licença, pelo que a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o referido destaque de parcela.  

 

Conforme disposto no n.º6 do referido Decreto-Lei: 
“6 — Nos casos referidos nos n.ºs 4, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo 

destaque nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. 

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.” 

 

23. Loteamento municipal para a área de expansão da Zona de Atividades Económicas de 

Vila Nova de S.Bento 

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

municipal para a área de expansão da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São 

Bento, apresentada pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território:  

 
Loteamento Municipal da ZAE de VNS Bento II 

Identificação dos prédios objeto de loteamento: 
 
«Prédio rústico situado em “Poço Novo”, União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de 
Vargo, artigo n.º 71 da secção E. O prédio tem uma área de 5250 m2; 
Prédio rústico situado em “Poço Novo”, União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, 
artigo n.º 78 da secção E. O prédio tem uma área de 3250 m2; 
Prédio rústico situado em “Poço Novo”, União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, 
artigo n.º 79 da secção E. O prédio tem uma área de 3125 m2; 
Prédio rústico situado em “Poço Novo”, União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, 
artigo n.º 80 da secção E. O prédio tem uma área de 3000 m2; 
Prédio rústico situado em “Poço Novo”, União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, 
artigo n.º 212 da secção E. O prédio tem uma área de 4500 m2; 
Considerados em conjunto, os prédios perfazem uma área de 19 125 m2. 
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Instrução do Processo: 
- Fichas dos prédios inscritos na Conservatória do Registo Predial de Serpa; 
- Planta de Localização: Ortofotomapa (1); 
- Planta de Cadastro e Situação Existente (2); 
- Planta de Zonamento do Plano de Urbanização de Vila Nova de São Bento (3); 
- Planta de Condicionantes do Plano de Urbanização de Vila Nova de São Bento (4); 
- Planta Síntese (5);  
- Planta de Modelação do Terreno (6); 
- Plano de Acessibilidades e Estacionamento (7); 
- Planta de cedências para domínio público municipal (8); 
- Parecer prévio EDP; 
- Memória Descritiva;  
- Termo de Responsabilidade; 
 

Proposta: 
 
A proposta preconiza a constituição de 12 lotes com as características constantes no quadro 
urbanimétrico abaixo:  

Lote* Área 
(m2) 

**Altura 
Máx. 

Fachada 
(m) 

Área Máx. 
Ocupação. 

(m2) 

Usos*** 

1 1044,00 10 780 Indústria/Armazém/Oficina/Comércio 

2 880,00 10 660 Indústria/Armazém/Oficina/Comércio 

3 880,00 10 660 Indústria/Armazém/Oficina/Comércio 

4 880,00 10 660 Indústria/Armazém/Oficina/Comércio 

5 880,00 10 660 Indústria/Armazém/Oficina/Comércio 

6 880,00 10 660 Indústria/Armazém/Oficina/Comércio 

7 880,00 10 660 Indústria/Armazém/Oficina/Comércio 

8 1291,00 10 965 Indústria/Armazém/Oficina/Comércio 

9 1806,00 10 1330 Indústria/Armazém/Oficina/Comércio 

10 704,00 10 525 Indústria/Armazém/Oficina/Comércio 

11 704,00 10 525 Indústria/Armazém/Oficina/Comércio 

12 704,00 10 525 Indústria/Armazém/Oficina/Comércio 

Total 11533,00  8610,00  

*É admissível a execução de piso em cave em situações devidamente justificadas atendendo à atividade 
a instalar ou decorrente da configuração do terreno.  
**Este limite pode ser ultrapassado caso a natureza técnica e funcional da edificação assim o exija. 
*** E outros usos considerados compatíveis com a categoria e subcategoria de solo em que se insere no 
Instrumento de Gestão Territorial em vigor. 
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As disposições previstas no Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa devem ser 
observadas cumulativamente com o disposto nesta operação de loteamento. Em casos não previstos ou 
omissos aplica-se o disposto no Plano de Urbanização de Vila Nova de São Bento e o Plano Diretor 
Municipal de Serpa.  
 
Estacionamento  
A proposta de loteamento apresenta 2 lugares de estacionamento para veículos pesados, 69 lugares de 
estacionamento para veículos ligeiros no exterior dos lotes e 27 lugares para veículos ligeiros no interior 
dos lotes (4 lugares no lote 9, 3 lugares no lote 8 e 2 lugares nos restantes lotes), contabilizando-se 98 
lugares de estacionamento no total. 
 
Parâmetros de Dimensionamento 
As dimensões dos passeios, faixas de rodagem e estacionamentos cumprem os requisitos do Anexo II do 
Regulamento do Plano de Urbanização de Vila Nova de São Bento. 
 
Plano de Acessibilidades 
Cumpre os requisitos do Decreto-Lei nº 163/2006 de 8 de Agosto. 
 
Áreas 
Área total dos prédios em que se insere o Loteamento – 19.125,00 m2 
Área total do loteamento – 19.125,00 m2  

Área sobrante – 0 m2 
Área total dos lotes – 11.533,00 m2 
Área total de ocupação (máxima) – 8.610,00 m2 
Área total de cedência para domínio público – 7.592,00 m2 

- Estacionamento: 892 m2 

- Arruamentos: 1.311,00 m2 

- Passeios: 934,00 m2 

- Área Verde: 4.455,00 m2 

 
Infraestruturas 
São necessários projetos de especialidades, deverá ser decidido se os mesmos serão encomendados ou 
realizados nos serviços da autarquia. O parecer prévio da EDP é favorável. 
 
Ruído 
Em conformidade com o estabelecido no Regulamento do Plano de Urbanização de Vila Nova de São 
Bento (artigo n. º 11º). 
 
Enquadramento em instrumentos de enquadramento territorial: 
O projeto de loteamento insere-se, na íntegra, em solo urbanizável na subcategoria de “zona de 
expansão de atividades económicas” definida na planta de zonamento do Plano de Urbanização de Vila 
Nova de São Bento. Não existem condicionantes para esta área, devendo a proposta conformar-se com 
o definido no artigo n.º 24º e anexos I e II do regulamento do referido plano. 
A proposta de loteamento apresenta um índice de ocupação do solo bruto de 0.45, estando em 
conformidade com o máximo admitido para esta subcategoria de espaço. 
O projeto de loteamento está em condições de ser aprovado.» 
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24. Proposta de alteração ao loteamento municipal de Vila Verde de Ficalho 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta de alteração ao 

loteamento municipal de Vila Verde de Ficalho, apresentada pela Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território: 

 

Loteamento Municipal de Vila Verde de Ficalho 

1.ª Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 2/2006 

Antecedentes 

A operação de loteamento foi aprovada por deliberação de câmara em 08 de junho de 2005 e 

retificada em 23 de novembro de 2005. Do projeto de loteamento em vigor consta a planta de 

síntese em anexo. 

Alteração proposta 

A alteração agora proposta consta do seguinte: 

a) O projeto-tipo (já obsoleto face às atuais exigências legais) deixa de ser obrigatório;  

b) Alteração dos afastamentos da implantação face ao lote: frente e lateral passam a 3 metros, 

a tardoz deixa de existir afastamento mínimo. Relativamente aos lotes de construção livre o 

afastamento à frente do lote é de 5 metros, a tardoz deixa de haver afastamento mínimo 

(conforme planta de síntese em anexo); 

c) A edificação máxima admissível na mancha de implantação resultante da alteração dos 

afastamentos fica vinculada aos índices de ocupação e utilização definidos em PDM, 100% e 

1.6, respetivamente, conforme quadro urbanimétrico abaixo: 

Quadro urbanimétrico resultante da alteração proposta 

Nº do 

Áreas Finalidade 

Área de  Área de  Nº de Pisos Nº de  Tipo de  

lote 
Ocupação 

Máxima (m2) 
  Utilização Máxima 

(m2) 
Max. Fogos Fogos 

18 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

19 223,00 Habitação 182,8 356,8 2 1  Banda 

20 240,00 Habitação 182,8 365,5 2 1  Banda 

21 223,00 Habitação 204 356,8 2 1  Banda 

22 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

23 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

24 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

25 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

26 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

27 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

28 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

29 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

30 283,00 Habitação 227,15 452,8 2 1  Banda 

31 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 
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32 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

33 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

34 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

35 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

36 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

37 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

38 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

39 240,00 Habitação 219,75 384 2 1  Banda 

40 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

41 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

42 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

43 240,00 Habitação 204 384 2 1  Banda 

44 440,00 Habitação 204 408 2 1  Banda 

45 960,00 Habitação 555,75 1111,5 2 1 Moradia Isolada 

46 570,00 Habitação 400,2 800,4 2 1 Moradia Isolada 

47 500,00 Habitação 320,6 320,6 1 1 Moradia Isolada 

48 381,00 Habitação 245 245 1 1 
Moradia 

geminada 

49 381,00 Habitação 245 245 1 1 
Moradia 

geminada 

50 381,00 Habitação 245 245 1 1 
Moradia 

geminada 

51 381,00 Habitação 245 245 1 1 
Moradia 

geminada 

52 381,00 Habitação 245 245 1 1 
Moradia 

geminada 

53 381,00 Habitação 245 245 1 1 
Moradia 

geminada 

54 400,00 Habitação 260 260 1 1 
Moradia 

geminada 

55 400,00 Habitação 260 260 1 1 
Moradia 

geminada 

56 325,00 Habitação 200 200 1 1 
Moradia 

geminada 

57 325,00 Habitação 200 200 1 1 
Moradia 

geminada 

58 362,00 Habitação 230 230 1 1 
Moradia 

geminada 

59 362,00 Habitação 230 230 1 1 
Moradia 

geminada 

60 399,00 Habitação 260 260 1 1 
Moradia 

geminada 

61 400,00 Habitação 260 260 1 1 
Moradia 

geminada 

62 325,00 Habitação 200 200 1 1 
Moradia 

geminada 

63 325,00 Habitação 200 200 1 1 
Moradia 

geminada 

64 362,00 Habitação 230 230 1 1 
Moradia 

geminada 
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65 362,00 Habitação 230 230 1 1 
Moradia 

geminada 

66 240,00 Habitação 204 384 2 1 Banda 

67 240,00 Habitação 204 384 2 1 Banda 

68 240,00 Habitação 204 384 2 1 Banda 

69 240,00 Habitação 204 384 2 1 Banda 

70 240,00 Habitação 204 384 2 1 Banda 

71 240,00 Habitação 204 384 2 1 Banda 

72 240,00 Habitação 204 384 2 1 Banda 

73 240,00 Habitação 204 384 2 1 Banda 

74 356,00 Habitação 225 225 1 1 
Moradia 

geminada 

75 356,00 Habitação 225 225 1 1 
Moradia 

geminada 

76 350,00 Habitação 220 220 1 1 
Moradia 

geminada 

77 350,00 Habitação 220 220 1 1 
Moradia 

geminada 

78 368,00 Habitação 235 235 1 1 
Moradia 

geminada 

79 368,00 Habitação 235 235 1 1 
Moradia 

geminada 

80 350,00 Habitação 240 240 1 1 Banda 

81 300,00 Habitação 240 240 1 1 Banda 

82 390,00 Habitação 176 176 1 1 Banda 

83 356,00 Habitação 225 225 1 1 
Moradia 

geminada 

84 356,00 Habitação 225 225 1 1 
Moradia 

geminada 

85 350,00 Habitação 220 220 1 1 
Moradia 

geminada 

86 350,00 Habitação 220 220 1 1 
Moradia 

geminada 

87 368,00 Habitação 235 235 1 1 
Moradia 

geminada 

88 368,00 Habitação 235 235 1 1 
Moradia 

geminada 

89 580,00 Habitação 307,4 307,4 1 1 Moradia Isolada 

90 487,00 Habitação 344,6 344,6 1 1 Moradia Isolada 

91 540,00 Habitação 381,55 381,55 1 1 Moradia Isolada 

92 540,00 Habitação 340,45 340,45 1 1 Moradia Isolada 

93 300,00 Habitação 180 180 1 1 Moradia Isolada 

94 300,00 Habitação 180 180 1 1 Moradia Isolada 

95 300,00 Habitação 180 180 1 1 Moradia Isolada 

96 300,00 Habitação 180 180 1 1 Moradia Isolada 

97 300,00 Habitação 180 180 1 1 Moradia Isolada 

98 300,00 Habitação 180 180 1 1 Moradia Isolada 
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99 300,00 Habitação 180 180 1 1 Moradia Isolada 

100 300,00 Habitação 180 180 1 1 Moradia Isolada 

101 16,00 Quiosque 16 16 1   Quiosque 

LE2 1273,00 Habitação 509 509 1   Moradia Isolada 

 

Área total abrangida pelo loteamento: 50.600,00 m2; 

Área total dos lotes: 28.584,00 m2; 

Área dos arruamentos e zonas verdes: 22.016,00 m2 

 

Decorrente destas alterações, bem como, da revogação do Plano de Pormenor de Vila Verde de Ficalho 

pela Revisão do PDM de Serpa, o regulamento anteriormente em vigor é substituído pelos elementos 

constantes neste processo de alteração. As disposições previstas no Código de Regulamentos e Posturas 

do Município de Serpa devem ser observadas cumulativamente. Em casos não previstos ou omissos 

aplica-se o disposto no Plano Diretor Municipal de Serpa.  

 

Estacionamento, parâmetros de dimensionamento e plano de acessibilidades 

A alteração proposta não implica alterações no número de lugares de estacionamento, nos parâmetros 

de dimensionamento ou no plano de acessibilidades. 

 

Ruido  

A alteração proposta conforma-se com o artigo 18º do regulamento do Plano Diretor Municipal de 

Serpa. 

 

Obras de Urbanização 

As obras de urbanização são da responsabilidade do Município de acordo com o definido no loteamento 

inicial. A proposta de alteração ao loteamento não implica redefinição nos projetos das especialidades. 

 

Conformidade com o Plano de Diretor Municipal de Serpa 

Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa (PDM), o loteamento enquadra-se, na íntegra, em solo 

urbanizado na subcategoria de Espaços Centrais e Residenciais. Para os aglomerados de nível 2, como é 

o caso de Vila Verde de Ficalho, é admissível um Índice de Ocupação Liquido do Solo (IOSL) de 100% e 

um Índice de Utilização Liquido do Solo (IUSL) de 1.6 (artigo 43.º e anexo 4).  

Excluindo o quiosque, que apresenta um IOSL de 100%, se for ocupada toda a mancha de implantação 

disponível, o lote destinado a habitação com o IOSL mais alto fica com um valor de 91.56%.  

No caso do IUSL, o valor mais alto é de 1.6. 

Face ao exposto, a proposta de alteração ao loteamento está conforme o permitido pelo regulamento 

do PDM para a subcategoria de espaço. 
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Notificação e oposição escrita  

Ao abrigo do n.º 3 do artigo n.º 27º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação foi efetuada 

a notificação para pronúncia dos proprietários dos lotes. Não houve oposição à proposta de 

alteração. 

 

Síntese 

Face ao exposto, e conforme n.º 8 do artigo n.º 27º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação estão reunidas as condições para seja deliberada a aprovação da proposta de 

alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2006. 

Em anexo seguem planta de síntese em vigor, planta de síntese proposta, memória descritiva e 

declaração de consentimento de alteração de projeto inicial pelo arquiteto Alfredo Saldanha.» 

 

25. Aquisição de serviços – Ajustes diretos em regime simplificado – Listagem do mês de 

março 

Na sequência da deliberação proferida pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 22 

de fevereiro do corrente ano, a Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento 

remete ao Órgão Executivo, a listagem de aquisição de serviços efetuados no mês de março.  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da referida listagem de aquisição de serviços, 

respeitante ao mês de março do corrente ano, relativamente aos quais tinha emitido parecer 

genérico favorável, nos termos do n.º 12º, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro (LOE2015) e artigo 3º da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, a qual consta de 

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

 

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

Procedeu-se à análise da seguinte informação do Gabinete de Ação Social e Educação: 

 

«Na sequência da candidatura da Sra. Teresa Maria Gomes Salvador, de 46 anos de idade, residente na 

Rua de Sevilha, nº14 em A-do-Pinto, da União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo. 

 

- AGREGADO FAMILIAR 

Agregado familiar composto pela requerente, pelo seu cônjuge de 51 anos de idade, e pelo filho de 19 

anos de idade. 

 

- RENDIMENTOS AGREGADO FAMILIAR 

142.09€ Rendimento per capita. 

 

- SAÚDE 

O filho, Bruno Filipe Salvador Soares, apresenta doença neurológica de carácter progressivo e 

incapacitante, caracterizado por perda da marcha e incapacidade de manter a posição ortostática, 
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alteração na voz e na deglutição de alguns alimentos, diminuição da audição, tremor e alterações graves 

da coordenação e da motricidade grosseira e fina, conforme relatório médico. 

De acordo com informação médica, o Bruno encontra-se “dependente de terceiros para as atividades 

básicas da vida diária e necessita que se façam adaptações na sua residência e nos locais pelos quais 

tem de aceder para socialização e reabilitação, como sejam adaptações ao uso de cadeira de rodas 

elétrica, rampas elevatórias, cadeira de banho, cama articulada, casa de banho adaptada para 

deficiente.” 

 

- SUPORTE FAMILIAR 

Fraco suporte familiar em termos económicos uma vez que todos os elementos do agregado familiar se 

encontram em situação de desemprego, sendo o único rendimento a pensão de invalidez do filho 

acrescido do complemento de dependência. 

 

- HABITAÇÃO 

Habitação com necessidade de adaptações e melhoria de acessibilidades (casa de banho, nivelamento 

de todo o pavimento e portas) 

 

- INTERVENÇÃO SOLICITADA 

Apoio à realização de obras para adaptação e melhoria de acessibilidades. 

 

- PARECER 

Urgência de Intervenção 

 

Candidatura com enquadramento no PMARCHS, situação de intervenção prioritária dada a condição de 

saúde do filho e da condição de mobilidade reduzida. 

ESCALÃO A (apoio na totalidade dados os fracos rendimentos do agregado familiar).» 

 

 Deliberação  

Face ao parecer técnico, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a candidatura da Sra. Teresa 

Maria Gomes Salvador, residente na Rua de Sevilha, nº14 em A-do-Pinto, no âmbito do 

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

 

27. Assuntos gerais de interesse autárquico 

A Camara Municipal tomou conhecimento dos seguintes assuntos:  

27.1.União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo – Tomada de posição sobre 

o encerramento noturno do Posto da GNR de Vila Nova de S.Bento 
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O Sr. Vereador Noel Farinho interveio para questionar se a GNR explicou os motivos deste 

encerramento, tendo o Sr. Presidente respondido que, da parte da Câmara, houve um contato  

com a Secretária de Estado da Administração Interna, sobre as obras do posto da GNR em 

Serpa e colocaram-se outras questões, no que se refere à situação nas restantes freguesias e 

como justificação foram referidas  as dificuldades existentes, pois têm vindo a diminuir os 

efetivos e fazem uma gestão para que se rentabilize ao máximo os recursos atuais. ---------------- 

 

 

27.2.Congresso AMAlentejo 
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28. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 73 referente ao 

dia 19 de abril de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.391.499,46 (um milhão, 

trezentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e nove euros e quarenta e seis cêntimos) 

e 123.336,05 (cento e vinte e três mil, trezentos e trinta e seis euros e cinco cêntimos), 

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

 

 

Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, a Srª Vereadora Paula Pais 

referiu que, quando foi efetuada a requalificação da rotunda junto aos silos, foi retirado um 

nicho que lá existia, que tinha uma imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem. Pergunta onde 

se encontra atualmente esse nicho. ------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Vereador Noel Farinho também interveio para agradecer o convite para a homenagem a 

Nicolau Breyner que se realiza no dia 22 deste mês e apresenta ainda uma proposta para que 

se usem as insígnias municipais e que se faça, logo que se considere oportuno, uma 

homenagem a título póstumo a este Serpense que muito divulgou o nome de Serpa e muito fez 

pela cultura neste País. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente associa-se a esta ideia, mas numa perspetiva global, podendo pensar-se em 

mais pessoas do concelho e fazer-se uma cerimónia coletiva de entrega de insígnias, incluindo 

outras pessoas com ligações a Serpa. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel voltou a intervir para manifestar a sua preferência por uma cerimónia 

individual, atendendo ao seu recente falecimento e que se realizasse numa data próxima, para 

que fosse logo na sequência de outras homenagens que estão a ser feitas, sem detrimento de 

que mais tarde se fizesse uma cerimónia coletiva para outras pessoas ligadas ao concelho de 

Serpa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

 Conta de Gerência relativa ao ano de 2015 

 Novo Acordo de Transação celebrado entre o Município de Serpa e a AGDA – Águas 

Públicas do Alentejo 

 Autorização prévia de repartição de encargos – Aquisição de gasóleo rodoviário 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

 Licenças de recinto improvisado 

 Licenças de recinto itinerante 

 9ª Edição da Ultramaratona de BTT – Trilhos Vivos – Organização de Eventos e 

Animação Turística 

 Certificação de nome de rua  

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Quinta” em 

Vale de Vargo 

 Cláusula de reversão e de inalienabilidade do imóvel sito no Loteamento Municipal 

Zona do Moinho, lote 10 em Serpa – Requerente: Sérgio Manuel Duarte Serrano 

 Clube Serpafit Challenge – Pedido de apoio para a prova “II Trail Serpa, por vales e 

planícies” 
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 Rancho Coral Feminino “Papoilas do Enxoé”- Proposta de atribuição de subsídio  

 Pedido de isenção de pagamento de IMT – Requerente: Pedro Jaime Correia Sota  

 Empreitada de execução da via verde – ciclovia entre a piscina coberta e o Rio 

Guadiana – Libertação de garantia bancária 

 Empreitada de conceção/construção do Centro de Musica – Musibéria – Libertação 

de garantia bancária 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua da Industria, n.º 42 em Vila Nova de S. 

Bento 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua da Boavista, n.º 23 em Serpa 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua dos Barrigos, 52 e 52-A, em Serpa 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 nos prédios sitos na Rua José Maria da Graça Afreixo, n.º 2 e 

Avenida da Paz 

 Destaque de parcela do prédio rústico denominado “Vale de Minhocas”, sito na 

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

 Propriedade horizontal do prédio sito na Rua Fonte do Hortezim, n.º 5,7,9 e 11 em 

Serpa 

 Destaque de parcela – Rua da Estrada de Ficalho, na União de Freguesias de Vila 

Nova de S.Bento e Vale de Vargo 

 Loteamento municipal para a área de expansão da Zona de Atividades Económicas 

de Vila Nova de S.Bento 

 Proposta de alteração ao loteamento municipal de Vila Verde de Ficalho 

 Aquisição de serviços – Ajustes diretos em regime simplificado – Listagem do mês de 

março 

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

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H30 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 8/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 20 de abril 

 

 

 

 

Anexo 1 – Conta de Gerencia relativa ao ano de 2015 

 

Anexo 2 – Aquisição de serviços – Ajustes diretos em regime simplificado – Listagem do 

mês de março 
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