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ATA N.º 13/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017 

 

No Salão Polivalente de Vila Nova de S.Bento, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 28 de 

junho de 2017, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aprovação da Ata n.º 12/2017 

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 12, relativa à reunião realizada no dia 14 de junho, 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. Isenções de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado 

3. 10ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

4. Empreitada de remodelação dos edifícios e área exterior da escola do 1.º ciclo e pré-primária de 

Brinches 

5. Plano de Urbanização de Serpa – Correção material (zonamento acústico) 

6. CPI n.º 35/2017 – Fornecimento de Energia Elétrica em Mercado Livre 

7. Operação de loteamento urbano no prédio sito na Rua Becos do Carril, n.º 11 e 15, em Vila Verde 

de Ficalho 

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro no prédio sito na 

Rua do Calvário, n.º 11 e 13 em Vila Verde de Ficalho 

9. Revogação da deliberação respeitante à atribuição da parcela B da Zona Industrial de Serpa 

10. Destaque de parcela na Zona Industrial de Serpa (parcela B) 

11. Proposta de atribuição do lote n.º 12 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento 

12. Revogação da deliberação de atribuição dos gabinetes 12 e 13 no CADES – Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico de Serpa 

13. Proposta de escalões e normas para o Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação 

Pré-escolar no concelho para 2017/2018 

14. Constituição de compropriedade no prédio sito na “Eira do Seixo”, em Serpa 

15. Emparcelamento simples dos prédios “Centirano” ou “Sentiram” e “Agualdinhas” em Brinches 
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16. Parecer sobre aumento de compartes nos prédios rústicos “Entregas”, “Estacaria” e “Carreira”, em 

Serpa 

17. Constituição de compropriedade nos prédios rústicos “Insua” e “Contendinha” em Pias 

18. Plano Municipal de Intervenção para a Serra de Serpa 

19. Concurso Público com Publicidade Internacional n.º 38/2017 – Aquisição de um autocarro 

20. Proposta de estudo de conjunto para a Unidade de Execução 4 – UE4 

21. Reconhecimento da atribuição de nome de rua – Rua Nova dos Sapateiros, em Brinches 

22. Exercício do direito de preferência – Rua dos Canos, em Serpa 

23. Destaque de parcela na Rua de Vale de Vargo, n.º 13 em Pias 

24. Constituição de propriedade horizontal de prédio sito no Largo de Salvador, em Serpa 

25. Proposta de apoio financeiro para requalificação de edifícios  

26. Loteamento para a parcela de terreno correspondente ao artigo 51 da secção J da antiga 

freguesia de Salvador  

27. Assuntos gerais de interesse autárquico 

28. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 
1. Isenções de pagamento de taxas  

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e 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 do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 
 

Entidade Doc. Entrada Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas de Pias 9646 

2017.06.08 

Bailes 

Dias 10,13,17,23 e 24 

de junho 

Recinto 

improvisado e ruido 

95,00€ 

Comissão de Festas de Ficalho 9776 

2017.06.09 

Festas Recinto 

improvisado e ruido 

35,00€ 

Casa do Benfica em Serpa 8458 

2017.05.23 

Baile  

Dia 16 de junho 

Recinto 

improvisado e ruido 

35,00 € 

Comissão de Festas de A-do-Pinto 5767 

2017.04.07 

Festa 

Dias 11 a 14 de maio 

Recinto 

improvisado e ruido 

100,00€ 

Comissão de Festas de Santa Iria 9889 

2017.06.12 

Baile 

Dias 8 e 9 de junho 

Recinto 

improvisado e ruido 

50,00 € 

Comissão de Festas do Crespo 10144 

2017.06.19 

Festa 

Dias 24 e 25 de junho 

Recinto 

improvisado e ruido 

50,00€ 

Corpo Nacional de Escutas – 

Agrupamento 377 Serpa 

10187 

2017.06.19 

Festa de S.Pedro 

Dias 28 e 29 de junho 

Recinto 

improvisado e ruido 

50,00€ 

Projeto Korpussão 8294 Festival anual de Utilização do 45,00 € 
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2017.05.19 ginástica 

23 de junho 

pavilhão do parque 

desportivo de Serpa 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho ausentou-se durante a apreciação e votação do assunto respeitante à Casa 

do Benfica em Serpa, por se encontrar impedido, nos termos da lei. -------------------------------------------------- 

 

 

2. 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 os seguintes despachos proferidos pelo Sr. Presidente, respeitantes 

ao licenciamento de recinto improvisado: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Comissão Festas de 

Pias 

Bailes 9638 

2017.06.08 

9641 

2017.06.08 

10 a 24 de junho 2017.06.03 

e 

2017.06.17 

 

Comissão de Festas de 

Ficalho 

Festas/Bailes 9774 

2017.06.09 

Dias 10/06 a 

10/07 

2017.06.09 

Corpo Nacional de 

Escutas  

Agrupamento 377 

Serpa 

Baile – Festa 

S.Pedro 

10180 

2017.06.19 

28 de junho 2017.06.22 

Creche Jardim Nossa 

Senhora da Conceição 

Baile/Arraial no 

Campo da Malha em 

Serpa 

10570 

2017.06.22 

24 de junho 2017.03.23 

Agrupamento de 

Escolas n.º 1 de Serpa 

Baile/Arraial 

Campo da Malha em 

Serpa 

10390 

2017.06.21 

23 de junho 2017.06.23 

Comissão de Festas do 

Crespo 

Baile 10141 

2017.06.19 

24 de junho 2017.06.23 

 

3. 10ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

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 10ª alteração ao 

Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme documentos que constam de pasta anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante, bem como os respetivos documentos de justificação. ------------ 
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4. Empreitada de remodelação dos edifícios e área exterior da escola 

do 1.º ciclo e pré-primária de Brinches 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o seguinte relatório final respeitante ao concurso 

público n.º 12/2017 da empreitada de remodelação dos edifícios e área exterior da escola primária e pré-

primária de Brinches e proceder à respetiva adjudicação, ao concorrente IMOSERPA – Sociedade de 

Construção, Ldª no valor de 151.301,70 € (cento e cinquenta e um mil, trezentos e um euros e setenta 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor: 
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O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 14588/2017.  

 

Nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, conjugado com o 

disposto no artigo 98º, nº2, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, 

de 29 de janeiro, foi ainda deliberado, por unanimidade, aprovar a respetiva minuta do contrato, 

que a seguir se transcreve:  
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5. Plano de Urbanização de Serpa – Correção material (zonamento 

acústico) 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o Plano de Urbanização de Serpa 

deverá ser objeto de uma correção material devido à incongruência que se verifica entre as Plantas de 

Zonamento e as Plantas de Zonamento Acústico. 

 

Verificou-se que alguns dos Espaços de Atividades Económicas Consolidados foram erradamente 

classificados no Zonamento Acústico (Ln e Lden) como Zonas Sensíveis e Zonas Mistas. 

 

As correções materiais podem ser feitas a todo o momento por deliberação da Câmara Municipal e, 

obrigatoriamente, comunicadas à Assembleia Municipal e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional antes da publicação em Diário da República e depósito na Direção Geral do Território. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 

122.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, proceder à correção das plantas de Zonamento Acústico, 

conforme peças gráficas que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante:  
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- Zonamento Acústico em vigor; 

- Correções Propostas ao Zonamento Acústico; 

 - Zonamento Acústico - Plantas Finais. 

 

 

6. CPI n.º 35/2017 – Fornecimento de Energia Elétrica em Mercado Livre 

Considerando a competência do órgão executivo, nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei 

197/99, de 8 de junho e de acordo com o disposto no artigo 148º, nº 3 e nº 4 e artigo 76º, do Código dos 

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

Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento submete o seguinte Relatório Final, e demais 

documentos que compõem o processo de concurso, para aprovação da Câmara Municipal, para efeitos de 

adjudicação:  
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 Deliberação 

Face ao exposto, nos termos do n.º 4 do artigo 148.º do CCP, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Relatório Final acima transcrito e adjudicar o fornecimento de energia elétrica ao 

concorrente posicionado em primeiro lugar, EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A. pelo valor 

de 1.116.358,84 € (um milhão, cento e dezasseis mil, trezentos e cinquenta e oito euros e oitenta e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

7. Operação de loteamento urbano no prédio sito na Rua Becos do 

Carril, n.º 11 e 15, em Vila Verde de Ficalho 

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

datada de 9 do corrente mês de junho: 
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 Deliberação  

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

loteamento na Rua Becos do Carril, n.º 11 e 15 em Vila Verde de Ficalho. ------------------------------------------ 

 

 

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro no prédio sito na Rua do Calvário, n.º 11 e 13 em Vila 

Verde de Ficalho 

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 ao prédio sito na Rua do Calvário, n.º 11 e 13 em Vila Verde de Ficalho. --------------- 

 

 

9. Revogação da deliberação respeitante à atribuição da parcela B da 

Zona Industrial de Serpa 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico informa que, em reunião realizada a 25.11.2015, a 
Câmara Municipal deliberou atribuir a Parcela B, inscrita na matriz como prédio urbano sob o artigo 4035 
descrito sob o nº 3845/20141210, à empresa NRB – Soluções em Irrigação, Lda. para instalação de uma 
base logística de venda e distribuição de sistemas de rega.  
Em 27 de janeiro de 2016 foi assinado o Acordo Protocolar entre o Município de Serpa e a respetiva 
empresa. 
 
Após algumas diligências efetuadas pelo gabinete a partir do mês de outubro de 2016 para apresentação 
do projeto de licenciamento para execução da unidade empresarial, a empresa NRB – Soluções em 
Irrigação expõe, através do doc. E5179, em 29.03.2017, o seguinte: 
 
“…Relativamente a prazos, uma vez que estamos no início da campanha de rega, só poderemos dar início 
do processo de licenciamento no quarto trimestre, pelo que se houver outros interessados para 
licenciamento imediato, não será a NRB um entrave,…” 
 
Assim, tendo em consideração o respetivo incumprimento de apresentação de pedido de licenciamento 
para execução da construção da instalação empresarial, e o número de empresários em lista de espera 
para aquisição de lote na Zona Industrial de Serpa, propõe-se a revogação da deliberação de reunião da 
Câmara Municipal de 25.11.2015 respeitante à atribuição da Parcela B inscrita na matriz como prédio 
urbano sob o artigo 4035 descrito sob o nº 3845/20141210, à empresa NRB – Soluções em Irrigação, Lda. 
 

 Deliberação 
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação proferida na 
reunião realizada no dia 25 de novembro de 2015, respeitante à atribuição da Parcela B inscrita na matriz 
como prédio urbano sob o artigo 4035 descrito sob o nº 3845/20141210, à empresa NRB – Soluções em 
Irrigação, Lda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Destaque de parcela na Zona Industrial de Serpa (parcela B) 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, pretende a Câmara Municipal de Serpa, 

na qualidade de proprietária, proceder ao destaque de uma única parcela dentro do perímetro urbano de 

Serpa, zona industrial de Serpa - prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

3845/20141210 inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4035-P da União de freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), com 759,54m2 de área total/descoberta. Confronta a norte com o lote 17, a sul 

com a Estrada Municipal 517, a nascente com arruamento e a poente com domínio público. 

Face ao Plano Diretor Municipal, localiza-se em “espaços de atividades económicas”. 
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No Plano de Urbanização de Serpa, encontra-se qualificado como “espaços de atividades económicas”: 

índice de ocupação do solo líquido – 70%, índice de utilização do solo líquido – 0,85 e índice de 

impermeabilização do solo – 90%. 

As edificações deverão respeitar o afastamento mínimo de 12m ao eixo da via - em estrada municipal EM 

517 (n.º1 do art.º612 do Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa). 

No prédio urbano, pretende-se destacar uma única parcela com as seguintes características: 

- Área de terreno com 379,77m2. Confronta a norte com a parcela resultante, a sul com a Estrada 

Municipal 517, a nascente com arruamento e a poente com domínio público. 

- A parcela restante, com 379,77m2, confronta a norte com o lote 17, a sul com a parcela destacada, a 

nascente com arruamento e a poente com domínio público. 

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

públicos, cumprindo o Decreto-Lei n.º555/99 de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

136/2014, de 09/09, pelo que foi deliberado, por unanimidade, aprovar o presente destaque de parcela. 

 

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

“6 — Nos casos referidos no n.º 4 (os atos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela de prédio com 

descrição predial que se situe em perímetro urbano), 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.” ------------------------------------------------------ 

 

 

11. Proposta de atribuição do lote n.º 12 da Zona de Atividades Económicas de Vila 

Nova de S.Bento 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, através de informação datada de 20 do corrente 

mês de junho, propõe a atribuição do lote nº12 no Loteamento II da Zona de Atividades Económicas de 

Vila Nova de São Bento e informa que a requerente Inês Maria Flores Martins com residência em Vila 

Nova de São Bento realizou, em julho de 2014, um pedido de lote com uma área coberta de 200m2 para a 

Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento tendo como objetivo construir um armazém 

para extração e produção de mel e derivados. Estima-se a criação de 2 a 3 postos de trabalho podendo 

estes aumentar consoante o crescimento do próprio negócio. 
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Em janeiro de 2017, o projeto de Produção de mel com 500 colmeias submetido pela jovem empresária foi 

aprovado no âmbito do PDR2020-3.2.1-FEADER-012948 devendo ser os objetivos concretizados até 

2019. Atualmente as colmeias já se encontram no terreno segundo informação da requerente. 

 

 Deliberação  
De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o lote nº12 na II Zona 
de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento, com uma área total de 704,00m2 à requerente Inês 
Maria Flores Martins. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

12. Revogação da deliberação de atribuição dos gabinetes 12 e 13 no CADES – Centro 

de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, através de informação datada de 21 de junho, 

propõe a anulação da atribuição dos gabinetes 12 e 13 no CADES, à empresa Informarfil – Reciclagem e 

Informática, Lda. assente nos seguintes pressupostos:  

 

«Com base no regulamento do CADES, publicado em Diário da República, 2ª série – nº 45 em 5 de março 

de 2015 foi atribuído em reunião da Câmara Municipal de 22.02.2016 à empresa Informarfil, Lda um 

gabinete no CADES de forma a desenvolver uma atividade na área da informática; na comercialização de 

produtos informáticos e tecnológicos, no desenvolvimento e consultoria informática e na implementação de 

redes de software de gestão. 

Após nova formalização de pedido pela mesma empresa, em maio de 2016, para mais um gabinete foi 

atribuído em 08.06.2016 um novo gabinete com o objetivo de alargar o espaço de trabalho. 

Todavia, e após várias diligências efetuadas, sem sucesso, pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico à empresa Informarfil, Lda para assinatura do Contrato de Concessão de Apoio ao 

Investimento e subsequente instalação, verifica-se que até à data de hoje não existiu, nem assinatura de 

Contrato, nem instalação da empresa.  

Assim, e dado já ter ultrapassado mais de um ano desde a atribuição dos gabinetes sem instalação efetiva 

por parte da empresa, propõem a anulação da atribuição dos gabinetes 12 e 13 à empresa Informarfil, 

lda.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, revogar as deliberações proferidas pela 

Câmara Municipal em 22 de fevereiro de 2016 e 8 de junho de 2016, respeitantes à atribuição dos lotes 12 

e 13, respetivamente, no CADES à empresa Informarfil – Reciclagem e Informática, Ldª. ----------------------- 
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13. Proposta de escalões e normas para o Programa de Expansão e Desenvolvimento 

da Educação Pré-escolar no concelho para 2017/2018 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta, apresentada pelo Gabinete 
de Ação Social e Educação, respeitante ao Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-
escolar no concelho para 2017/2018: 
 
«No âmbito da preparação do ano letivo 2017-2018 e referente ao processo Componente de Apoio à Família do 
Pré-Escolar, os Serviços de Educação apresentam a seguinte proposta de escalões de comparticipações familiares 
ao referente serviço: 
 
A presente proposta respeita os valores aplicados no ano transato para cada escalão pér cápita e dá continuidade à 
medida de apoio social mantendo na íntegra as reduções aplicadas sobre os valores base. 
 
Assente no cálculo de rendimentos familiares, tem por base os 5 Escalões de Abono de Família assumidos pelos 
Serviços de Segurança Social para todo o território nacional (Escalão 1, Escalão 2; Escalão 3; Escalão 4 e Sem 
Escalão).  
Desta forma, recorrendo ao apuramento efetuado aos agregados familiares pela Segurança Social, a Câmara 
Municipal de Serpa irá permitir uma maior clareza e uniformização de regras para todos os agregados que recorram 
ao nosso programa. Permitimos desta forma que os critérios utilizados sejam o resultado de uma análise mais 
abrangente e cuidadosa e sobretudo uniforme.  
 
Proposta de Comparticipações Familiares para 2017-2018  

 

Ano Letivo 2017-2018 

Escalão  
Abono de Família 
(Segurança Social) 

Prolongamento de Horário 
 

Alimentação 
 

 
1.º Escalão 7.00 €  (isento) 

 
6.00 €  (isento) 

 

 
2º Escalão 18.00 €  (- 50%) 

 
6.00 €  (- 50%) 

 
3º Escalão 

40.00 €  (- 50%) 
 
 
 
 
 

6.00 € 

 
4º Escalão 

72.00 €  (- 30%) 

Sem Escalão  
(2 ou mais dependentes) 

90.00 €  (- 30%) 

 Sem Escalão 
(1 dependente) 

160.00 €  (- 30%) 

 
Valores de acordo com escalões do Abono de Família calculados pela Segurança 

Social 
As reduções serão aplicadas sobre os valores em tabela 
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Nota: Deixará de ser aplicada a redução de 20% ao valor pér cápita em caso de famílias monoparentais e/ou 
com Encarregados de Educação com deficiência uma vez que ao calcular o Escalão de Abono para cada 
criança esses fatores já são considerados pela Segurança Social. 
 

 
«NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR NO CONCELHO DE SERPA» 
 
I – Âmbito 
 
A Educação Pré-Escolar contribui de forma significativa para o desenvolvimento das crianças, pois assume-se 
como ponto de partida do percurso escolar. Por conseguinte deve ser encarada não só como uma resposta 
institucional face às necessidades da sociedade atual, mas como uma etapa fulcral da educação básica que 
engloba hoje três dimensões fundamentais: social, educativa e preventiva. 
 
A Lei Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro), no seu ponto 1 do artigo 12.º prevê 
que cada jardim de infância propicie, para além das atividades pedagógicas, atividades socioeducativas de 
apoio à família, assegurando um horário flexível, compatível com as necessidades dos Pais/Encarregados de 
Educação. O Decreto-Lei n.º147/97, de 11 de julho, regulamenta a flexibilidade de horários dos 
estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, de forma a colmatar as necessidades das famílias e responder às 
suas reais necessidades. 
 
Neste sentido, a Educação Pré-Escolar subdivide a sua intervenção em duas áreas distintas mas interligadas e 
complementares: a componente de educação pré-escolar gratuita e a componente de Atividades de Animação 
e Apoio à Família - AAAF, comparticipada pelas famílias de acordo com as respetivas condições 
socioeconómicas (Decreto-Lei 147/97, de 11 de junho). 
 
2 – Objetivos 
 
São objetivos do Programa de Expansão da Educação Pré-Escolar: 
 Apoiar as famílias através da implementação de um conjunto de atividades em horários adequados às 

suas necessidades e após as atividades letivas;  
 Criar condições para o fornecimento de refeições; 
 Promover a ocupação das crianças durante os períodos de interrupção letiva. 

 
3 – Destinatários 
O programa contempla crianças com idades compreendidas entre os 3 anos até à idade de ingresso no 1º ciclo 
do ensino básico, inscritas em jardins-de-infância da rede pública e cujas famílias comprovem a necessidade 
deste apoio (famílias cujo horário de trabalho é incompatível com o horário do jardim de infância). 

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

 
5 – Horário de Funcionamento 
 
Serviço de Fornecimento de Refeição - 12.30h às 14.00h 
Serviço de Prolongamento de Horário - 08.00h às 09.00h e 15.30h às 17.30h 
Serviço de Extensão do Prolongamento de Horário / Interrupções Letivas - 08.00h às 12.30h e das 14.00 às 
17.30h 
As crianças devem ter uma assiduidade regular e os horários devem ser rigorosamente cumpridos. 
 

 
6- Comparticipações Familiares. 
 
Os valores correspondentes ao cálculo/definição das comparticipações familiares serão anualmente 
publicadas/divulgadas pela Câmara Municipal de Serpa 
 
O pagamento da comparticipação mensal deve ser efetuado até ao dia 10 de cada mês no Setor de 
Atendimento ao Público da Câmara Municipal de Serpa. 
 
O valor da comparticipação mensal a pagar é fixo no entanto, o valor da mensalidade poderá ser reduzido de 
forma proporcional sempre que a criança não utilize a totalidade dos serviços por motivos de doença 
(devidamente comprovada com declaração médica); desistência (comunicada por escrito); início de frequência 
dos serviços após o primeiro dia útil do mês a que se refere. 
 
O atraso na liquidação da mensalidade por mais de 30 dias implica a suspensão imediata da frequência nos 
serviços até à regularização do respetivo pagamento. 
 
A não utilização dos serviços por um período superior a 30 dias implica o cancelamento da inscrição exceto 
quando a ausência se deva a motivos devidamente justificados (doença ou outros) e comunicada por escrito à 
Câmara Municipal de Serpa. As desistências devem ser comunicadas por escrito em formulário próprio 
disponível no Setor de Atendimento ao Público. O não cumprimento implica o pagamento integral da 
mensalidade. 
 
 
7 - Situações Especiais 
 
Sempre que a necessidade de frequência dos serviços seja comprovada por indicação médica e pelo 
Agrupamento de Escola, a criança ficará autorizada a frequentar os serviços sem que se mantenha a premissa 
de incompatibilidade dos horários de trabalho dos Encarregados de Educação.  
 
Reserva-se o direito à Câmara Municipal de Serpa de avaliar e decidir sobre outras situações especiais. 
 
 
 



 ATA N.º 13/2017 

28 DE JUNHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 31 

 
8- Aspetos Finais 
 
A Câmara Municipal de Serpa poderá, em caso de dúvida sobre a informação declarada pelo munícipe, 
desenvolver as diligências complementares que considere adequadas ao apuramento da situação do agregado 
familiar da criança. 

 
As falsas declarações ou omissões de dados implicam, para além do eventual procedimento legal, o imediato 
cancelamento da inscrição nos serviços. 
 
Todos os casos omissos nestas Normas de Funcionamento serão analisados e decididos pelo Vereador(a) 
do Pelouro, no(a) qual, com a aprovação deste documento, e por deliberação do Executivo Municipal de Serpa, 
é delegada tal competência.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. Constituição de compropriedade no prédio sito na “Eira do Seixo”, em Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que pretendem as requerentes, Maria da 

Conceição Beatriz Camacho e Alzira Maria Cardeira Beatriz, na qualidade de Herdeiras, a emissão de 

parecer favorável à constituição de compropriedade, 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. 

 

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

Favorável ao aumento de compartes do seguinte prédio: 

 

1- Prédio rústico situado “Eira do Seixo”, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 107/19851231 e inscrito na matriz predial da freguesia de Santa Maria (extinta), sob o artigo 25 – 

Secção U, com 19,75 hectares, na proporção de: 

 

-  1/6 Maria da Conceição Beatriz Camacho 

- 1/6 Alzira Maria Cardeira Beatriz 

 

decorrente da herança de Joaquim Inácio Beatriz, 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. ------------------------------------------------------------- 
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15. Emparcelamento simples dos prédios “Centirano” ou “Sentiram” e “Agualdinhas” 

em Brinches 

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

"emparcelamento simples", conforme previsto no art.º 7.º da Lei n.º111/2015, de 27/08, de prédio rústico 

contiguo ao seu.  

 

O pedido foi instruído com os elementos previstos no n.º3 do art.º9 da Lei n.º111/2015 de 27/08,  pelo que 

propõem a aprovação da operação de emparcelamento simples. 

 

De acordo com o parecer técnico e a requerimento de Dinis de Pago Torres Poupinha e da entidade 

“Serpa e Guadiana- Agricultura e Turismo em espaço Rural Lda” para efeitos de correção de parcelas 

pertencentes a dois proprietários, vulgarmente denominado retificação de extremas, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, autorizar a operação de emparcelamento simples, enquadrável no nº1 do artº 

7º  da Lei nº 11/2015 de 27 de Agosto, abrangendo o prédio, art.º 16º secção J da Freguesia de Brinches 

com uma área de  132,2750 hectares e o prédio art.º 4º secção J da Freguesia de Brinches com uma área 

de  122,2750 hectares confinantes. 

 

Assim, da operação resultará: 

- O prédio 16 secção J ficará com uma área de 133,1637ha  

- O prédio 4 Secção J ficará com uma área de 121,3863  

 

 

16. Parecer sobre aumento de compartes nos prédios rústicos “Entregas”, “Estacaria” 

e “Carreira”, em Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que pretende a requerente, Joana Raquel 

Prior Neto, solicitar 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.  

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

Favorável ao aumento de compartes nos seguintes prédios rústicos: 

 

- Denominado “Entregas”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa  sob o n.º 14 173 do libro 

B-35 da freguesia de Salvador (extinta), inscrito na matriz sob o art.º 182 da Secção J 

 

- Denominado “Estacaria”, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1456 da 

freguesia de Salvador (extinta) inscrito na matriz sob o art.º 270 da Secção J; 

 

- Denominado “Estacaria”, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1455 da 

freguesia de Salvador (extinta) inscrito na matriz sob o art.º 275 da Secção J; 
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- Metade do prédio denominado “Carreira”, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 1685 da freguesia de Salvador (extinta) inscrito na matriz sob o art.º 277 da Secção J. ------------------- 

 

17. Constituição de compropriedade nos prédios rústicos “Insua” e “Contendinha” em 

Pias 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que pretende a requerente, Maria Joaquina 

Martins Tacão Moura, na qualidade de Cabeça de Casal da herança de Virgolino Candeias Tacão e Maria 

da Encarnação Martins, 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. 

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

Favorável ao aumento de compartes, decorrente de óbito de Virgolino Candeias Tacão e Maria da 

Encarnação Martins, nos prédios rústicos: 

- Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3280/20090408 e inscrito na matriz predial da 

freguesia de Pias, sob o artigo 63 – Secção I, denominado “Contendinha”, com 3,2397hectares, a atribuir a 

Maria Joaquina Martins Tacão Moura, na proporção de 16198/32397, a Virgolino Martins Tacão, na 

proporção de 9100/32397 e a José Martins Tacão, na proporção de 7099/32397. 

- Omisso na Conservatória do Registo Predial e inscrito na matriz predial da freguesia de Pias, sob o artigo 

48 – Secção AI, denominado “Insua”, com 14,7500hectares, a atribuir a Maria Joaquina Martins Tacão 

Moura, na proporção de 1/2 e a Virgolino Martins tacão, na proporção de 1/2. 

Não se verifica 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. 

 

 

18. Plano Municipal de Intervenção para a Serra de Serpa 

Procedeu-se à análise do Plano Municipal de Intervenção para a Serra de Serpa, com o qual se pretende 

definir e concertar as estratégias de desenvolvimento do município para todo este território, numa ótica 

global e tendo a Serra de Serpa como um todo. As ações apresentadas decorrem de um trabalho que já 

tem vindo a ser feito e que agora se pretende sistematizar e aprofundar nas diferentes áreas, do 

património ambiental ao cultural, passando pela economia local e pelas infraestruturas de apoio, 

perspetivando-as na sua dimensão socio territorial e contribuindo para o aumento da atratividade do 

território e combate ao despovoamento e desertificação. 

 

Este Plano estará em permanente avaliação, num processo que se pretende de continuidade e grande 

dinamismo, agregando e envolvendo as populações e as diversas entidades com responsabilidade no 

território. 
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O documento é uma base de trabalho, com vista à discussão e preparação das iniciativas e consolidação 

participada de toda a estratégia a concretizar, num esforço conjunto para a valorização e dinamização da 

Serra de Serpa. 

 

São objetivos gerais deste Plano, a melhoria geral das condições de vida dos habitantes, a requalificação 

dos aglomerados rurais, a dinamização e consolidação da estrutura produtiva, a preservação e valorização 

do património natural e cultural existente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Noel Farinho disse que este plano congrega um conjunto de ações 

que o município já previa e que considera de todo pertinente, pois a Serra é uma boa parte do território do 

concelho e tem lá pessoas a viver e se olharmos para o documento como preliminar e provisório, que 

depois se possa completar com outras ações de combate ao isolamento, de cuidados com os idosos, de 

reativação e apoio à atividade económica, se se investir para se dar outra dimensão, então o plano tem o 

voto favorável dos eleitos do Partido Socialista. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente confirmou que se trata de um documento que está em aberto e pode-se rever sempre 

que necessário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga disse que apoia deveras a iniciativa e reforça as palavras do Vereador Noel 

em termos de desenvolvimento do plano e considera que se trata de um bom instrumento de trabalho. ----- 

 

 Deliberação  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano Municipal de Intervenção para a Serra de Serpa, o qual 

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

 

19. Concurso Público com Publicidade Internacional n.º 38/2017 – Aquisição de um 

autocarro 

Considerando a competência do órgão executivo para autorização de despesa, nos termos do artigo 18º, 

nº 1, alínea b) do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho e para a decisão de contratar nos termos do disposto 

no artigo 148º, nº 3 e nº 4 e artigo 76º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

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

Aprovisionamento remete o Relatório Final relativo ao procedimento pré-contratual CPI 38/2017 – 

Aquisição de 1 (um) Autocarro, a que se juntam os demais documentos que compõem o processo de 

concurso, para aprovação da Câmara Municipal para efeitos de adjudicação e autorização de despesa.  

 

Mais informam que no Relatório Final, onde se lê “designados por Reunião de Câmara de 5 de outubro de 

2017”, deve ler-se “designados por Reunião de Câmara de 5 de abril de 2017”. 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório final acima transcrito e adjudicar o 

fornecimento de um autocarro à AutoSueco, Lda, pelo valor de 219.995,00 € (duzentos e dezanove mil, 

novecentos e noventa e cinco euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, autorizando a respetiva 

despesa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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20. Proposta de estudo de conjunto para a Unidade de Execução 4 – UE4 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, através de informação datada de 22 de junho, 

decorrente de diversas reuniões sobre a forma de execução do Plano de Urbanização de Serpa 

nomeadamente das Unidades de Execução do Plano, propõe que o estudo de conjunto apresentado para 

a UE4 possa ser aprovado em reunião de câmara, sendo esta uma das formas prevista no artigo 54.º n.º 3 

alínea c) do regulamento do Plano: “Estudos de conjunto, de natureza não vinculativa, que permitem a 

definição espacial das diversas iniciativas, sendo de responsabilidade municipal, sem prejuízo de eventual 

iniciativa particular, com sujeição a aprovação pela CMS.” 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, nos termos do artigo 54.º n.º 3 alínea c) do regulamento do Plano de Urbanização de 

Serpa, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o estudo de conjunto apresentado para a 

Unidade de Execução - UE4, conforme documentos que constam de pasta anexa à presente ata, dela 

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

 

21. Reconhecimento da atribuição de nome de rua – Rua Nova dos Sapateiros, em 

Brinches 

No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 18 de maio do corrente ano, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, reconhecer a atribuição de “Rua Nova dos Sapateiros” à seguinte rua, sita na 

freguesia de Brinches: 
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22. Exercício do direito de preferência – Rua dos Canos, em Serpa 

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

documento E/10427/2017, de 21/0262017, a requerente Ana Cristina Bule Parente Borlido, informa o 

Município de Serpa que pretende vender o prédio urbano de que é proprietária sito na Rua do Cano nº1, 

em Serpa, inscrito na matriz sob o artigo 698 União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 

descrito na Conservatória do registo Predial de Serpa sob o número 1288/20000126, pelo preço de 

80.000,00€ (oitenta mil euros), indica o comprador interessado e solicita que a câmara se pronuncie sobre 

o direito de preferência na respetiva alienação. 

 

Perante o pedido, esclarecem: 

-Este dever de comunicação, justifica-se de acordo com o que se encontra previsto no artigo nº 36º da Lei 

nº 107/2001, de 08 de setembro, em que o notário, antes da celebração de escritura de transmissão de 

bens imóveis, solicita informação ao município de Serpa sobre a existência e exercício de direito de 

preferência; 

-Segundo informação verbal, prestada pela requerente, a escritura está marcada para o dia 17 do próximo 

mês de julho; 

 -Perante a apresentação de cópia de contrato promessa de compra e venda do imóvel, assinado em 

18/06/2017, verifica-se que o preço acordado entre as partes é de 80.000,00€ (oitenta mil euros); 

-De acordo com os registos da Conservatória do Registo Predial de Serpa, documento de 21/06/2017, o 

prédio tem a área de total de 129m2, sendo a área coberta de 109m2 e descoberta de 20m2.  

- Caso não se reconheça interesse na sua utilização futura deve o órgão executivo pronunciar-se no 

sentido do não exercício do direito de preferência. 

 

Face à apreciação do exposto apresenta-se a seguinte proposta de decisão: 

 

-Não se reconhece interesse na aquisição do prédio sito na Rua do Cano nº1, em Serpa, inscrito na matriz 

sob o artigo 698 União das Freguesias de Serpa, Salvador e Santa Maria, descrito na Conservatória do 

registo Predial de Serpa sob o número 1288/20000126, considerando o preço proposto de 80.000,00€ 

(oitenta mil euros) e a não necessidade da sua utilização; 

-Cabe ao órgão executivo, de harmonia com o disposto na legislação acima invocada e artigo 33º nº1 g) 

anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, pronunciar-se sobre o não interesse na aquisição do 

mencionado prédio urbano, não exercendo o direito de preferência. --------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

venda do imóvel sito na Rua do Cano, n.º 1 em Serpa, pelo valor de 80.000 (oitenta mil euros). -------------- 
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23. Destaque de parcela na Rua de Vale de Vargo, n.º 13 em Pias 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 
Território em 16 do corrente mês de junho: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o destaque de parcela na Rua de Vale de 

Vargo, em Pias, conforme parecer técnico acima transcrito. -------------------------------------------------------------- 

 

 

Constituição de propriedade horizontal de prédio sito no Largo de Salvador, em Serpa 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 16 do corrente 

mês de junho, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de propriedade 

horizontal do prédio urbano sito no Largo de Salvador s/n, União de freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria), Concelho de Serpa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa com o n.º 23490, 

artigo predial 4059. Confronta a Norte com a Rua de Salvador, a Sul com Largo de Salvador, nascente 

com Rafael Batista Torrão e poente com António Gomes Piçarra. 

O prédio é composto por rés-do-chão e logradouro, perfazendo duas frações autónomas, distintas, 

independentes e isoladas entre si, ambas com saída para uma parte comum do prédio, conforme se 

descrevem: 
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Fração A – Com entrada pela Rua de Salvador e pelo Largo de Salvador, destinada a Serviço, composta 

por duas divisões e logradouro. 

Esta fração tem as seguintes áreas: 
Área Total: = 184,52 m2 
Área coberta: 142,34 m2 
Área descoberta: 42,18 m2 
Permilagem – 496‰ 
 
Fração B – Com entrada pela Rua de Salvador, destinada a Serviço, composta por 4 divisões e 
logradouro. Esta fração tem as seguintes áreas: 
Área Total: = 191,83 m2 
Área coberta: 141,93 m2 
Área descoberta: 49,96 m2 
Permilagem – 504‰ 
 
São comuns às Frações A e B 
- O átrio de entrada com a área de 3.34 m2, com acesso pela Rua de Salvador. 
Constituem ainda direito de todas as frações: o solo, a estrutura do edifício, o desvão da cobertura (sótão), 
o próprio telhado e as instalações gerais de água, gás, eletricidade e semelhantes conforme definido no 
artigo 1421.º do Código Civil. 
As Frações autónomas A, e B constituem unidades independentes, distintas e isoladas entre si, 
comunicando para área comum, preenchendo por conseguinte os requisitos dos artigos 1414.º e 1415.º do 
Código Civil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

25. Proposta de apoio financeiro para requalificação de edifícios  

A União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e de Vale de Vargo, informa que vai proceder à 

requalificação de dois edifícios, nomeadamente: 

 O Centro Cultural em Vale de Vargo, para apoio a associações; 

 A Ex Cooperativa de Consumo em Vila Nova de S. Bento, tendo em vista um espaço coletivo e de 

apoio ao cante. 

 

O Sr. Presidente propõe um apoio financeiro de 40.000€ (quarenta mil euros) no total, sendo 20.000€ 

(vinte mil euros) para a obra de Vale de Vargo e 20.000€ (vinte mil euros) para a obra de Vila Nova de S. 

Bento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e 

Vale de Vargo um subsidio no valor de 40.000,00 € (quarenta mil euros) para apoio na requalificação do 

Centro Cultural de Vale de Vargo e da ex-cooperativa de consumo em Vila Nova de S.Bento. ------------ 
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26. Loteamento para a parcela de terreno correspondente ao artigo 51 da secção J da 

antiga freguesia de Salvador 

Sobre o assunto designado em epígrafe, procedeu-se à análise da seguinte informação da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, que se transcreve:  

 

«Antecedentes 
O loteamento Alvará nº 01/2011, foi aprovado em reunião de câmara na data de 21 de setembro 
de 2011. 
Na análise técnica efetuada, à data da aprovação, verificou-se que face aos instrumentos de 
gestão urbanista a proposta em questão cumpria as diretrizes e parâmetros urbanísticos previsto 
no Plano de Urbanização, o qual à data da aprovação do loteamento se encontrava em fase de 
conclusão, mas ainda não se encontrando ainda em vigor. O plano de urbanização foi publicado 
na data de 27 de dezembro de 2012, aviso 17228/2012 e entrou em vigor na data de 28 de 
dezembro 2012. 
No âmbito do relatório de inspeção realizada no ano de 2014. Analisado o procedimento de 
loteamento considerou-se que apesar de o mesmo cumprir todos os parâmetros urbanísticos 
definidos no PU de Serpa, o qual já se encontrava em vigor à data do relatório, deveria a 
Autarquia declarar a nulidade da deliberação municipal de aprovação do loteamento, e proceder à 
cassação do respetivo alvará, nos termos do art. 79.º, n.ºs 2, 3 e 4, do RJUE. 
Posteriormente tendo em conta é possível regularizar a situação e conformar o alvará 
anteriormente emitido com o PMOT atualmente em vigor, deverá ser promovida uma nova 
aprovação do Loteamento em questão. 

 
Atualidade 
Por forma a proceder à regularização do loteamento em questão, procedeu o promotor à 
apresentação de novo processo de Licenciamento. 
Efetuada a análise do processo agora apresentada, verifica-se que este é em tudo idêntico ao 
anterior ) 
 
Identificação do prédio objeto de loteamento 
O loteamento localiza-se na freguesia de Salvador (extinta), no prédio anteriormente designado 
por ‘Hortinha’ o qual se encontrava inscrito na matriz sob o artigo nº 51, Secção J. com área de 2 
hectares.  
 
Elementos do processo 
- No âmbito do processo agora apresentado foram reapresentadas as seguintes peças 
desenhadas e escritas:  
 
-Planta da Situação Existente (à data de 2011); 
- Planta Síntese de Implantação dos Lotes; 
- Planta Modelação do terreno; 
- Planta de Cedências; 
- Plano de Acessibilidades; 
- Planta de Proposta Urbanística; 
- Memória Descritiva/Regulamento; 
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- Termo de Responsabilidade; 
 

Proposta 
a) Prevê a constituição de 28 lotes destinados a moradias unifamiliares. Sendo os paramentos 

aplicáveis a cada lote de acordo com o presente quadro síntese. 
 

 
 
 
b) Estacionamento 
 
O numero de lugares propostos é de:  
 
- 27 Lugares no interior dos lotes + 58 no espaço publico= 85 Lugares 
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Tendo em conta o disposto no artº 48º e os parâmetros de dimensionamento previstos no anexo 
IV, do Plano de Urbanização de Serpa, na atual redação, para o loteamento em questão deveria 
prever-se o seguinte número de estacionamentos: 
 
- 57 lugares no interior dos lotes + 20% (12 lugares)= 69 Lugares 
 
- No que respeita aos lugares no interior dos lotes, em sede de loteamento só são previstos a 
existência de 27 lotes interiores. 
 

- Assim tendo em conta a exceção prevista no anexo IV, relativamente à impossibilidade de dar 

cumprimento aos parâmetros de estacionamento dentro do lote, admite-se que estes se localizem 

no exterior dos lotes, devendo, no entanto o valor percentual de acréscimo ser de 40%. para 

estacionamento publico. 

Assim o loteamento em questão deverá prever:  

 

- 57 lugares + 40% (23 lugares)= 80 Lugares 

 

Uma vez que o número total de estacionamento supera o mínimo exigido, tendo em conta o 

disposto no PU de Serpa, considera-se que a proposta apresentada dá cumprimento ao Plano em 

questão. 

 

c)Plano de Acessibilidade 

Cumpre os requisitos aplicáveis, previsto no âmbito do DL 163/2006 de 8 de agosto. 

 

d) Áreas de Cedência 

Atendendo ao disposto no anexo IV, do Regulamento do PU, verifica-se que a proposta de 

cedência ultrapassa o exigido. 

Mais se informa que atendendo ao antecedente do processo, a formalização da passagem das 

cedências para o município já foi efetuada. 

 

e) Infra –estruturas / obras de urbanização 

- À data atual as mesmas já se encontram executadas, faltando à data atual a receção das redes 

elétricas e de telecomunicações. 

 

f) Ruido 

- De acordo com a planta do zonamento acústico do PU de Serpa, a área em questão está 

classificada como sensível. 

- Em sede de regulamento do Plano, de acordo com a alínea a) do nº 1 do art 16º, esta zona 

deverá privilegiar a existência de áreas residenciais. 
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Enquadramento em Instrumento de gestão Territorial 

O prédio onde se desenvolve a proposta de Loteamento em análise, encontra-se abrangida pelo 

Plano de Urbanização de Serpa na atual redação. Insere-se no perímetro urbano de Serpa, na 

(Unidade de Execução) UE4 na categoria de espaço RP4. 

 

Tendo em conta os parâmetros definidos no artº 34 para a categoria de espaço em questão, 

verifica-se que o loteamento dá cumprimento aos parâmetros previsto. 

 

Tendo em conta que o loteamento se integra numa unidade de execução, aquando da execução 

do estudo de conjunto para a UE4, o qual será presente a reunião de câmara de 28/06/2017, a 

proposta de Loteamento foi devidamente contemplada. 

 
Acresce informar que os estudos de conjunto, apesar da sua natureza não vinculativa, visam 
assegurar uma correta integração de diferentes iniciativas e usos (se aplicável), dentro de uma 
mesma unidade de execução, podendo essas iniciativas ser públicas ou privadas. 
 
Face ao exposto, a proposta de loteamento dá cumprimento às diretrizes e aos parâmetros 
definidos no PU. 
 
Taxas 
As taxas aplicáveis (TRIU), são no valor de 30,968.99€. 
 
Conclusão 
Tendo em conta a análise aqui apresentada, bem como os antecedentes processuais, propõe-se 
que o processo seja presente a reunião de câmara para deliberação. 
 
Atendendo à necessidade da previamente ser declarada a nulidade da deliberação municipal de 
aprovação do loteamento, proponho que o processo seja, em primeira instância, encaminhado 
para o gabinete jurídico.» 

 
 

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

Jurídica, informa o seguinte, que se transcreve:  

 

«1 - No âmbito da Auditoria ao Município de Serpa, realizada em cumprimento do Plano de Atividades da 

Inspeção Geral de Finanças, para o ano de 2014, foi verificado que: 

“16. No âmbito do processo de loteamento n.º 272/2009, constatou-se que a operação de loteamento foi 

aprovada por deliberação da CMS, de 21/set/2011, atendendo aos parâmetros urbanísticos do Plano de 

Urbanização de Serpa, que à data não se encontrava ainda aprovado, não obstante se encontrar na fase 

final da sua elaboração, e não às condicionantes constantes do PDM, PMOT aplicável em vigor”. 

Resumindo: 

- À data da deliberação da Câmara Municipal de Serpa, 21/09/2011, para a área da cidade de Serpa, 
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encontrava-se em vigor o Plano Diretor Municipal de Serpa aprovado pela Assembleia Municipal em 22 

de setembro de 1995, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 178/95, de 12 de outubro e 

publicado no Diário da República, I.ª Série – B, n.º 296, de 26 de dezembro de 1995. 

- A Requerente “SoiSerpa, Lda.” vinha elaborando um projeto de loteamento para a parcela de terreno 

correspondente ao artigo 51 da secção J da extinta freguesia de Salvador. 

- Em simultâneo, o Município vinha ultimando a Revisão do Plano Geral de Urbanização de Serpa, que, 

por força dessa revisão e consequente atualização, continha parâmetros urbanísticos mais condizentes 

com as previsões de desenvolvimento urbanístico da área e as pretensões do loteador. 

- Desta forma, por razões que se prendiam, também, com princípios de economia processual e maior 

racionalidade urbanística, o projeto de loteamento teve em consideração os índices previstos no Plano de 

Urbanização que se encontrava em elaboração em vez do Plano Diretor Municipal de Serpa. 

- Sobretudo porque, à data da deliberação da Câmara Municipal, o procedimento de revisão do Plano 

Geral de Urbanização já se encontrava prestes a ser concluído, sendo fortemente espectável que a sua 

aprovação se viesse a verificar muito brevemente; 

- Pelo que, não faria sequer qualquer sentido que o Loteamento adotasse os índices e demais 

condicionantes do PDM, prestes a serem revogados e contrários às expetativas de desenvolvimento 

urbanístico do Município para a parcela em concreto e áreas adjacentes. 

Não obstante, por força da aprovação do Loteamento, em momento anterior à entrada em vigor do 

Plano de Urbanização de Serpa, veio a Inspeção Geral das Finanças recomendar a declaração “da 

nulidade da deliberação de 21/set/2011 que aprovou a operação de loteamento em desconformidade 

com o PMOT aplicável, tendo em vista a conformidade do alvará de loteamento com o PMOT aplicável.” 

A referida recomendação assenta no disposto no artigo 68º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, ao determinar que “são nulas as licenças, as autorizações de utilização e as decisões 

relativas a pedidos de informação prévia previstos no presente diploma que: 

 

a) Violem o disposto em plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do território, plano especial de 

ordenamento do território, medidas preventivas ou licença ou comunicação prévia de loteamento em vigor; 

 

No mesmo sentido determina o artigo 103º, Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de setembro, que aprovou o 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, que “são nulos os atos praticados em violação de 

qualquer instrumento de gestão territorial aplicável.” 

Em conformidade, compete à Câmara Municipal de Serpa, órgão que praticou o ato administrativo em 

apreciação, declarar a nulidade da deliberação de 21/09/2011, que aprovou a operação de loteamento 

titulada pelo alvará de loteamento n.º 01/2011. 

2 – Entretanto e na sequência dos contatos que promovidos com a Requerente, esta procedeu à 

elaboração e entrega de novo pedido de licenciamento de operação de loteamento. 

O pedido agora entregue, conforme apreciação técnica que antecede, replica integralmente, o pedido 

anteriormente aprovado, dando integral cumprimento às disposições do Plano de Urbanização de Serpa 

em vigor.  
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Neste sentido, propõe-se que a Câmara Municipal de Serpa delibere aprovar a operação de loteamento 

que se junta, de forma a salvaguarda os interesses dos terceiros de boa fé, que já adquiriram lotes e 

edificações ao abrigo da operação de loteamento inicial. 

 

3 – Finalmente e apesar do valor a liquidar a título de taxas urbanísticas ser idêntico, deve proceder-se à 

restituição do valor pago em 2011, pela guia n.º 4318, a saber 30 995,98€ e proceder à emissão e 

cobrança de nova taxa, no mesmo exato valor de 30 995,98 €.» 

 

 Deliberação 
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a nulidade da deliberação 

proferida na reunião realizada no dia 21 de setembro de 2011, que aprovou a operação de loteamento 

titulada pelo alvará de loteamento n.º 01/2011. 

Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a operação de loteamento no prédio anteriormente 

designado por ‘Hortinha’, na antiga freguesia de Salvador, o qual se encontrava inscrito na matriz sob o 

artigo nº 51, Secção J. com área de 2 hectares. ----------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador Daniel Veiga ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se encontrar 

impedido nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

27. Assuntos gerais de interesse autárquico 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos seguintes assuntos: 
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27.1.Moção aprovada na Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia no dia 30 de março de 
2017 
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27.2. Grupo Parlamentar do PCP – Pergunta ao Governo sobre “Falta de assistentes operacionais 
nas escolas do distrito de Beja” 
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27.3. Grupo Parlamentar do PCP – Projeto de Resolução que estabelece o calendário para a 
instituição em concreto das Regiões Administrativas durante o ano de 2019 
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28. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 119 referente ao dia 27 de 

junho do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.511.593,76 (um milhão, quinhentos e onze 

mil, quinhentos e noventa e três euros e setenta e seis cêntimos) e 228.106,96 (duzentos e vinte e oito mil, 

cento e seis euros e noventa e seis cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

orçamentais, respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Período de Intervenção do Público 

Usou da palavra o Sr. Luís Gonçalves Pereira e começou por dizer que, relativamente ao plano de 

intervenção na Serra de Serpa, poderão contar com o apoio das pessoas que lá vivem, naquilo que for 

possível. Alerta para a situação da ponte da ribeira do Vidigão, cujas fundações estão a ser afetadas. 

Considera também que deveria ser colocado um novo tapete na estrada da Penalva, se não for possível o 
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tapete total, deveria com alguma urgência, repor-se o pavimento nalguns pontos críticos, onde se tem 

degradado mais durante o inverno. Diz ainda que deveriam também ser limpas as bermas das estradas e 

as árvores e arbustos que cresceram junto à estrada, limpar as valas, para facilitar a drenagem da 

estrada, para evitar a infiltração debaixo do pavimento. Solicita também que seja feita uma intervenção no 

Bairro Alto, nas traseiras da urbanização até à Rua da Rochinha e pergunta quando se realizam as 

prometidas obras no largo da feira e a conclusão do arranjo exterior do cemitério. --------------------------------- 

 

Interveio também o Sr. José Damião e referiu o previsto alargamento do perímetro de rega para a área de 

Vila Nova de S.Bento, no entanto devido ao valor da taxa de manutenção da rega, existem  pessoas que 

vão recusar, pois não poderão suportar esse pagamento. Considera que se deveria colocar ao Ministério 

da Agricultura, se havia a possibilidade da taxa de manutenção ter um aumento gradual, até atingir os 

valores fixos de 50 euros por hectare, pois o alargamento do perímetro de rega iria trazer a Vila Nova um 

grande dinamismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre a questão das taxas de manutenção de rega, o Sr. Presidente disse que, da parte da Câmara, estão 

disponíveis para colaborar com a Associação de Agricultores, podendo até agendar-se uma reunião para 

se definir essas questões.  

Relativamente à via pedonal de acesso ao cemitério, diz que a obra está um pouco atrasada, mas vai-se 

tentar concluir nos próximos meses. Sobre as traseiras da rua do bairro alto, diz que faltam as linhas de 

água, que serão executadas aquando da intervenção na EN514. Sobre o antigo largo da feira, pretende-se 

criar um parque de feiras com outras valências. A obra do cemitério está a cargo da União de Freguesias 

e em colaboração com a união de freguesias, a Câmara está a colocar o asfalto.  

Relativamente à estrada da Penalva e ribeira do Vidigão, diz que em março deste ano, aprovou-se um 

plano de intervenção nas estradas municipais, para os próximos dois anos, e serão feitos vários 

melhoramentos, incluindo o processo de sinalização horizontal e vertical nas estradas. -------------------------- 

 

Interveio também a Srª Presidente da União de Freguesia de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo e diz 

que, relativamente ao local da feira, o projeto está numa fase embrionária, vai ser feita nos moldes do ano 

anterior, ligando com a feira dos enchidos. Em relação à obra do cemitério, devido à sua dimensão, tem 

que ser faseada, já se adjudicou o betuminoso, fizeram-se as linhas de água, já está adjudicada a mão-de-

obra para colocação de calçadas e pavês e a eletrificação já está também adjudicada. -------------------------- 

 

 

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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. Isenções de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado 

3. 10ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

4. Empreitada de remodelação dos edifícios e área exterior da escola do 1.º ciclo e pré-primária de 

Brinches 

5. Plano de Urbanização de Serpa – Correção material (zonamento acústico) 

6. CPI n.º 35/2017 – Fornecimento de Energia Elétrica em Mercado Livre 

7. Operação de loteamento urbano no prédio sito na Rua Becos do Carril, n.º 11 e 15, em Vila Verde 

de Ficalho 

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro no prédio sito na 

Rua do Calvário, n.º 11 e 13 em Vila Verde de Ficalho 

9. Revogação da deliberação respeitante à atribuição da parcela B da Zona Industrial de Serpa 

10. Destaque de parcela na Zona Industrial de Serpa (parcela B) 

11. Proposta de atribuição do lote n.º 12 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento 

12. Revogação da deliberação de atribuição dos gabinetes 12 e 13 no CADES – Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico de Serpa 

13. Proposta de escalões e normas para o Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação 

Pré-escolar no concelho para 2017/2018 

14. Constituição de compropriedade no prédio sito na “Eira do Seixo”, em Serpa 

15. Emparcelamento simples dos prédios “Centirano” ou “Sentiram” e “Agualdinhas” em Brinches 

16. Parecer sobre aumento de compartes nos prédios rústicos “Entregas”, “Estacaria” e “Carreira”, em 

Serpa 

17. Constituição de compropriedade nos prédios rústicos “Insua” e “Contendinha” em Pias 

18. Plano Municipal de Intervenção para a Serra de Serpa 

19. Concurso Público com Publicidade Internacional n.º 38/2017 – Aquisição de um autocarro 

20. Proposta de estudo de conjunto para a Unidade de Execução 4 – UE4 

21. Reconhecimento da atribuição de nome de rua – Rua Nova dos Sapateiros, em Brinches 

22. Exercício do direito de preferência – Rua dos Canos, em Serpa 

23. Destaque de parcela na Rua de Vale de Vargo, n.º 13 em Pias 

24. Constituição de propriedade horizontal de prédio sito no Largo de Salvador, em Serpa 

25. Proposta de apoio financeiro para requalificação de edifícios  

26. Loteamento para a parcela de terreno correspondente ao artigo 51 da secção J da antiga 

freguesia de Salvador  

 

 

 

 

 

 



 ATA N.º 13/2017 

28 DE JUNHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 63 

 

 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H00 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 13/2017 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 28 de junho 
 

 

 

ANEXO 1 – 10ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 

ANEXO 2 -  Plano de Urbanização de Serpa - Plantas 

 

ANEXO 3 – Plano Municipal de Intervenção para a Serra de Serpa 

 

ANEXO 4 – Proposta de estudo de conjunto para a Unidade de Execução 4  


