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Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 9 de agosto de 2017 
  

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Daniel Abraços Veiga 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

Paula Jesus Godinho Pais Soares 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
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ATA N.º 16/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2017 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 9 de agosto 

de 2017, pelas catorze 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 15/2017 

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 15, relativa à reunião realizada no dia 26 de julho, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada com as abstenções dos Srs. Vereadores Carlos Alberto Bule 

Martins Alves e Paula Jesus Godinho Pais Soares, por não terem participado na reunião. ---------------------- 

 

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

art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os seguintes 

assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Isenções de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado 

3. 12ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

4. Locais para afixação de propaganda eleitoral 

5. Aquisição de Gasóleo Rodoviário – Autorização de Repartição de Encargos 

6. Proposta de Suspensão Parcial do PU de Serpa e Revisão 

7. CPI 38/2017 - Aquisição de um autocarro – Aprovação da Minuta do Contrato 

8. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Rua do Forte 

n.º 8 em Serpa 

9. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Rua Brás 

Gonçalves, n.º 3 – 1.º em Serpa 

10. Normativo de funcionamento, utilização e cedência do Pavilhão Desportivo de Vila Nova de 

S.Bento  

11. Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes – Pedido de apoio para a realização do 

24.º Encontro Nacional de Pessoas com Deficiência  

12. Anuncio n.º 29077/2017 – Direito de preferência do prédio sito no Largo Prior de Belas, n.º 4-1.º 

em Serpa 

13. ARPIVAGO – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vale de Vargo – Pedido de 

apoio 
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14. Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Apoio para o IX Passeio Rota dos Rosmaninhos 

15. 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 

Junta de Freguesia de Vila Verde 

de Ficalho 

12616 

2017.08.04 

4 a 6 de agosto Recinto 

improvisado e ruido 

65,00€ 

 

 

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  

Junta de Freguesia 
de Vila Verde de 
Ficalho 

11.º FATOR – 
Festival de Artes e 

Ofícios da Raia 

12602 
2017.05.31 

4 a 6 de agosto 2017.08.02  
 

Comissão de Festas 
de Santa Iria 

IV Convívio de 
amigos 

12439 
2017.07.25 

5 de agosto 2017.08.04 

 
 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, autorizar o licenciamento do seguinte recinto improvisado: 
  

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Comissão de Festas 
de Vales Mortos 

Bailes 12660 
2017.08.04  

11 e 12 de 
agosto 

 

 

 

3. 12ª 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 senhores vereadores do Partido Socialista, aprovar a 12ª 

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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 Intervenções 

A Srª Vereadora Paula Pais disse que gostaria de saber o que está incluído na rúbrica “Outros”, tendo o 

Sr. Presidente respondido que irá solicitar essa informação aos respetivos serviços. ----------------------------- 

 

 

4. Locais para afixação de propaganda eleitoral 

O artigo 7.º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, que define a afixação e inscrição de mensagens de 

publicidade e propaganda, estipula o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------ 

Artigo 7.º 

Propaganda em campanha eleitoral 

1 - Nos períodos de campanha eleitoral as câmaras municipais devem colocar à disposição das forças 

concorrentes espaços especialmente destinados à afixação da sua propaganda. 

2 - As câmaras municipais devem proceder a uma distribuição equitativa dos espaços por todo o seu 

território de forma a que, em cada local destinado à afixação de propaganda política, cada partido ou força 

concorrente disponha de uma área disponível não inferior a 2 m2. 

3 - Até 30 dias antes do início de cada campanha eleitoral, as câmaras municipais devem publicar editais 

onde constem os locais onde pode ser afixada propaganda política, os quais não podem ser inferiores a 

um local por 5000 eleitores ou por freguesia. 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os locais destinados à afixação 

de propaganda eleitoral, são os locais habituais, exceto os proibidos por lei. -------------------------------------- 

 

 

5. Aquisição de Gasóleo Rodoviário – Autorização de Repartição de Encargos  

De harmonia com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro1, adiante designado 

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

Junho, 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 LCPA2, foi proferida em sessão da Assembleia Municipal de 22 de dezembro de 2016, 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 no n.º 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.  

Assim, considerando o procedimento para Aquisição de Gasóleo Rodoviário, 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 
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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: 

 

 Anos  Montante c/Iva  

2017 2.952€ 

2018 344.400€ 

2019 70.848€ 
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6. Proposta de Suspensão Parcial do PU de Serpa e Revisão 

Foi analisada uma informação elaborada pelos serviços da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datada de 20 de julho do corrente ano, que abaixo se transcreve: 
 

1. «Enquadramento 

O Plano de Urbanização da Cidade de Serpa (PUS) foi publicado pelo Aviso n.º 17228/2012, de 27 de 

dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 321/2013, de 12 de março e objeto de alteração 

por adaptação e republicação conforme Aviso n.º 6890/2015 publicado no Diário da República, 2.ª série de 

19 de junho. 

A suspensão de planos municipais está prevista na alínea b) do n.º1 do artigo 126.º do RJIGT1, por 

deliberação da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, quando se verifiquem 

circunstâncias excecionais resultantes de alteração significativa das perspetivas de desenvolvimento 

económico e social local ou de situações de fragilidade ambiental incompatíveis com a concretização das 

opções estabelecidas no plano. 

A suspensão, nos termos do n.º 7 do mesmo artigo, implica obrigatoriamente o estabelecimento de 

medidas preventivas e a abertura de procedimento de elaboração, revisão ou alteração de plano (os 

                                                 
1 Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio. RJIGT - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (designação genérica 

do diploma). 
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anexos 1, 2 e 3 referem-se exclusivamente ao procedimento de revisão) intermunicipal ou municipal para 

a área em causa, em conformidade com a deliberação tomada. 

A proposta de suspensão está relacionada com uma alteração significativa das perspetivas de 

desenvolvimento económico local, incompatíveis com as opções do plano em substância e horizonte 

temporal.   

Desde 2011 houve um significativo abrandamento de operações de loteamento, tendo-se verificado em 

2016 a apresentação de diversos pedidos e intenções, sendo do interesse do executivo/município que se 

concretizem. Contudo, as compensações em numerário que resultam de alguns parâmetros de cedência 

para espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva têm-se constituído, entre outras causas, como 

travões à concretização dos referidos pedidos/intenções.  

Por outro lado, constatou-se que a adutora do sistema de abastecimento de água da Horta dos Banhos, 

está cartografada na planta de condicionantes do PUS em local diferente do real. Esta circunstância tem 

implicações no potencial edificatório do solo disponível. 

De referir que o enveredar pelo procedimento de suspensão resulta de ser o único que apresenta um 

tempo de tramitação que permite compaginar os objetivos do PUS, designadamente os objetivos 

específicos estabelecidos nas alíneas a), c), e) do n.º 2 do art.º 2.º do regulamento do PUS, com as 

exigências da gestão urbanística. 

 
2. Objeto 

São objeto de suspensão: 

- O ponto 1 do artigo 52.º; 

- O ponto 1 do artigo 57.º do regulamento; 

- A área qualificada como espaço verde na Unidade de Execução 4, adjacente à Rua Che Guevara. 

 
3. Fundamentação. 

3.1.  

No regulamento do PUS, Titulo III (Uso do solo), Capitulo IX (Cedências), Artigo 52.º, é estabelecido que 

(ponto 1) “As cedências de áreas de terreno para espaços verdes de utilização coletiva e para 

equipamentos de utilização coletiva, fora dos espaços de atividades económicas propostos, são 

dimensionadas de acordo com o seguinte parâmetro: 63 m²/120 m² de área de construção para uso 

residencial, comercial, serviços e/ou turístico.” (para efeitos de exposição designa-se este parâmetro de 

número 1). 

Por outro lado, o Anexo IV do regulamento (cujo extrato se apresenta), no que respeita a cedências, 

estabelece a diferenciação entre moradia unifamiliar e habitação coletiva, sendo que no caso de habitação 

unifamiliar as cedências são calculas por fogo, não por área de construção (para efeitos de exposição 

designa-se este parâmetro de número 2). 
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Extrato do Anexo IV 

3.2.  

Estabelece também o regulamento no Titulo IV, Capitulo II, artigo 57.º relativamente à área de cedência 

média que (ponto 1) “O PU|Serpa estabelece como área de cedência média, que corresponde à área de 

cedência abstrata ou obrigação abstrata dos proprietários face às áreas de terreno destinadas a 

equipamentos e espaços verdes e de utilização coletiva integrados na área do plano, 75 m²/100 m² de 

área de construção.”2 (para efeitos de exposição designa-se este parâmetro de número 3). 

Os parâmetros de cedências estão associados à previsão da possibilidade de compensações conforme o 

ponto 3 e ponto 4 dos artigos 52.º e 57.º, respetivamente, a qual é concretizada no regulamento de taxas.  

O regulamento de taxas e outras receitas municipais foi publicado pelo Edital n.º 589/2010 no Diário da 

República, 2.ª série de 9 de junho. No artigo 59.º estabelece a “taxa de compensação em numerário pela 

não cedência de terrenos devida ao abrigo do disposto na Portaria 216-B/2008 de 03/03 e ou outra 

regulamentação, designadamente a fixada em Planos Municipais de Ordenamento do Território, no 

licenciamento ou comunicação prévia de Operações de Loteamento …” nos seguintes termos: 

 

 

                                                 
2 Acrescem os seguintes pontos: 

2. Aquando da pretensão de edificar, cada proprietário estabelece também uma área de cedência efetiva ou obrigação efetiva, 
resultante da sua proposta, que corresponde à cedência concreta de cada área a sujeitar a operação de loteamento/ obras de 
edificação, e deve respeitar os parâmetros estabelecidos pela legislação aplicável e ter aprovação camarária. 

3. Nas situações em que a área de cedência efetiva for superior à área de cedência média, o proprietário deve, aquando da 
pretensão de urbanizar, ser compensado de forma adequada pelo município e/ ou pelos demais proprietários. 

4. Nas situações em que a área de cedência efetiva for inferior à área de cedência média, o proprietário deve, aquando da 
pretensão de urbanizar, compensar de forma adequada o município e/ ou os demais proprietários. 
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Considerando a hipótese de um loteamento de 3 moradias unifamiliares sem lugar a cedências, com as 

caraterísticas que se apresentam: 

 

Lote área área máx.c.
L1 480 300
L2 245 160
L3 200 140

600  
e a fórmula de calculo de compensação em numerário pela não cedência de terrenos obtêm-se os valores 

que se apresentam de seguida. 

 
AC CL AC #VALOR!

600 0,525 315 482,4 0,15 315 22.793,40      par.1

0,75 450 482,4 0,15 450 32.562,00      par.3

evuc 28 84
euc 35 105

189 482,4 0,15 189 13.676,04      par.2  
O loteamento de 3 lotes estaria assim sujeito ao pagamento de uma taxa de compensação de: 

- 22.793,40€ nos termos do parâmetro n. º1; 

- 13.676,04€ nos termos do parâmetro n. º2; 

- 32.562,00 nos termos do parâmetro n. º3. 

 

Considerando cada lote isoladamente obtêm-se os seguintes valores: 
AC CL AC #VALOR!

300 0,525 157,5 482,4 0,15 157,5 11.396,70      par.1
0,75 225 482,4 0,15 225 16.281,00      par.3

160 0,525 84 482,4 0,15 84 6.078,24        par.1
0,75 120 482,4 0,15 120 8.683,20        par.3

140 0,525 73,5 482,4 0,15 73,5 5.318,46        par.1
0,75 105 482,4 0,15 105 7.597,80        par.3

evuc 28
euc 35

63 482,4 0,15 63 4.558,68        par.2  
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De notar que o parâmetro n. º2 é estabelecido com base na relação m2/fogo e por isso não difere entre os 

lotes na medida que se estabeleceu como afetação moradias unifamiliares. 

Em resultado do exposto, e no sentido de viabilizar eventuais pretensões urbanísticas no curto prazo e até 

à entrada em vigor da revisão do PUS, o razoável será reconduzir as diversas previsões de cedências ao 

estabelecido no anexo IV do regulamento do PUS. 

Nesse sentido é proposta a suspensão do ponto 1 do artigo 52.º e ponto 1 do artigo 57.º. mantendo-se em 

vigor o estabelecido no anexo IV do PUS. 

 

3.3.  

O espaço verde em causa tem aproximadamente 8500 m2 e em termos de planta de zonamento do solo 

urbano está incluído na categoria “Espaço verde urbano proposto “. 

Relativamente à planta de condicionantes verifica-se que é atravessado por uma adutora do sistema de 

abastecimento de água, designada de adutora da Horta dos Banhos, estando a adutora cartografada 

atravessando exclusivamente a zona verde (imagem 1). 

 

 

 
Imagem 1 

No entanto, verificou-se posteriormente que a localização no terreno da adutora não corresponde ao 

traçado da planta de condicionantes. De facto, a adutora atravessa terrenos afetos ao uso de “Espaço 

residencial proposto RP4” (imagem 2). Esta situação diminui significativamente o potencial de edificação 

subjacente à área qualificada como espaço residencial proposto RP4. 
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Por outro lado, é entendimento do executivo que a relocalização da adutora implica custos adicionais para 

o município e inconvenientes à população, traduzindo-se sempre na ocupação de espaço no mesmo ou 

noutro prédio.  

Face ao exposto, propõe-se a suspensão da qualificação para a área reservada para “Espaço verde 

urbano proposto “. A suspensão referida não afeta o definido em Plano Diretor Municipal que em Planta de 

Ordenamento Urbano não prevê qualquer espaço verde. 

 

 

 

  
Imagem 2 

 
4. Medidas Preventivas 

Nos termos do n. º7 do artigo 126.º do RJIGT a suspensão implica o estabelecimento de medidas 

preventivas, as quais de acordo com o n. º4 do artigo 134.º podem consistir na proibição, na limitação ou 

na sujeição a parecer vinculativo de várias ações. Assim, para cumprimento ao previsto no RJIGT, abaixo 

são propostas Medidas Preventivas: 

 

Medidas Preventivas 

Artigo 1.º 

Âmbito territorial 

São estabelecidas medidas preventivas para a área do Plano de Urbanização da Cidade de Serpa objeto 

de suspensão: espaço verde proposto da Unidade de Execução 4, adjacente à Rua Che Guevara. 
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Artigo 2.º 

Âmbito material 

1. As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem na 

sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações: 

 

a) Operações de loteamento e obras de urbanização, de construção, de ampliação, de alteração e de reconstrução, com 

exceção das que sejam isentas de controlo administrativo prévio; 

 

b) Trabalhos de remodelação de terrenos; 

 

c) Obras de demolição de edificações existentes, exceto as que, por regulamento municipal possam ser dispensadas de 

controlo administrativo prévio; 

 

d) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal 

 

2. A realização das ações previstas na alínea a) do número 1, ficam dependentes de parecer a emitir pela 

Câmara Municipal de Serpa e pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo; 

3. A realização das ações previstas nas alíneas b), c) e d) do número 1, ficam dependentes de parecer a 

emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

Artigo 3.º 

Âmbito temporal 

O prazo de vigência das medidas preventivas é de dois anos. 

 

Artigo 4.º 

Regime aplicável 

Às medidas preventivas estabelecidas neste regulamento administrativo, aplica -se o regime constante 

dos artigos 134.º, 136.º, 137.º, 138.º, 140.º, 141.º, 142.º, 143.º e 144.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial 

 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República.» 

 

___________________________ 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores 

Vereadores Noel Ricardo Estevens Farinho e Paula Jesus Godinho Pais Soares: 

1. Propor à Assembleia Municipal a aprovação da suspensão do Plano de Urbanização de Serpa nos 

termos apresentados (alínea b) do n. º1 do artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio); 
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2. Propor à Assembleia Municipal a aprovação das Medidas Preventivas nos termos apresentados 

(n.º 7 do n. º1 do artigo 126.º e n.º 1 do artigo 137.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio); 

 

3. Deliberar o inicio do procedimento de Revisão do Plano de Urbanização de Serpa (n.º 1 do artigo 

76.º e alínea b) do n.º 2 do artigo 124.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio); 

 

4. Aprovar os Termos de Referência (anexo 1) para a Revisão do Plano de Urbanização de Serpa 

(n.º 3 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio); 

 

5. Definir um prazo de 30 (trinta) dias para a formulação de sugestões e para a apresentação de 

informações que possam ser consideradas relevantes no âmbito da revisão do Plano (n.º 2 do 

artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio); 

 

6. Aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal o Relatório de Avaliação de 

Necessidade de Revisão do Plano de Urbanização de Serpa (anexo 2), conforme n.º 2 do artigo 

202.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio; 

 

7. Deliberar a Isenção de Avaliação Ambiental em conformidade com os números 1 e 2 do artigo 78.º 

do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, e nos termos do anexo 3. 

 

 

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

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

Os Srs. Vereadores Noel Farinho e Paula Pais referem que compreendem as razões expostas para esta 

proposta de suspensão parcial do PU e revisão, e não colocam quaisquer problemas nem objeções, mas 

consideram que não se devem vincular, face ao término do mandato, por isso abstêm-se na votação do 

assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Anexo 1 - Termos de Referência da Revisão do Plano de Urbanização de Serpa 

1. Introdução  

O Plano de Urbanização da Cidade de Serpa (PUS) foi publicado pelo Aviso n.º 17228/2012, de 27 de 

dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 321/2013, de 12 de março e objeto de alteração 

por adaptação e republicação conforme Aviso n.º 6890/2015 publicado no Diário da República, 2.ª série de 

19 junho. 

Atualmente decorrem, simultaneamente, um processo de correção material às plantas de zonamento 

acústico e um processo de suspensão que, nos termos do n.º 7 do artigo 126.º do Regime Jurídico dos 

instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT, Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio) implica 
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obrigatoriamente o estabelecimento de medidas preventivas e a abertura de procedimento de elaboração, 

revisão ou alteração de plano municipal para a área em causa. 

Por outro lado, a publicação da Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do 

território e de urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio) e a entrada em vigor da alteração ao RJIGT 

efetuada pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, veio estabelecer que: 

 

…os planos municipais ou intermunicipais devem, no prazo máximo de cinco anos após a entrada em 

vigor do presente decreto-lei, incluir as regras de classificação e qualificação previstas no presente 

decreto-lei, sob pena de suspensão das normas do plano territorial que deveriam ter sido alteradas, não 

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

operações que impliquem a ocupação, uso e transformação do solo. 

(n.º 2 do artigo 199.º) 

Face ao exposto, e ainda que os objetivos estratégicos fundamentais permaneçam inalterados na sua 

essência, é fundamental proceder à revisão do Plano de Urbanização da cidade de Serpa. 

 

2. Enquadramento Legal  

O presente documento, a aprovar pela Câmara Municipal de Serpa para efeitos do n.º 3 do artigo 76. º do 

RJIGT, consubstancia os Termos de Referência para a Revisão Plano de Urbanização da Cidade de 

Serpa. 

 

3. Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial  

A Revisão do Plano de Urbanização de Serpa deverá tomar em consideração os seguintes instrumentos 

de gestão territorial: 

a) Plano Diretor Municipal de Serpa (publicado pelo Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro); 

b) Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa e (publicado pelo 

Aviso n.º 2218/2014, de 12 de fevereiro); 

c) Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

53/2010, de 2 de agosto, na atual redação). 

 

4. Enquadramento Territorial do Plano 

A área de intervenção do Plano é de 2245 ha (314 ha correspondem ao perímetro urbano e os restantes 

1931 ha ao Solo Rural complementar) na União de Freguesias de Salvador e Santa Maria. 

 

O Plano não integra a área objeto do Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade 

de Serpa. 

 

5. Objetivos Estratégicos fundamentais 
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Sem prejuízo da identificação de outros objetivos ou vetores estratégicos, quer decorrente dos trabalhos 

de revisão quer do período de audiência prévia, abaixo estão identificados os principais objetivos 

estratégicos: 

a) consolidar Serpa como núcleo estruturante do sistema urbano 

regional;  

b) repercutir na organização espacial e funcional da cidade a qualidade do ambiente urbano e a 

valorização do sistema ecológico; 

c) promover a sustentabilidade urbana de Serpa; 

d) valorizar e potenciar o património arquitetónico, histórico-cultural e paisagístico; 

e) assegurar o desenvolvimento programado da cidade garantindo a coesão social, territorial, formal 

e funcional. 

 

6. Objetivos formais 

Incluir as regras de classificação e qualificação previstas no Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio. 

 

7. Avaliação Ambiental 

Tendo em conta que os objetivos estratégicos do Plano permanecem os mesmos, que a revisão vai incidir 

maioritariamente na classificação e qualificação previstas no Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, e 

ainda por não estarem previstos para a área de intervenção nenhum dos projetos referidos nos anexos I e 

II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, considera que a revisão do Plano não implica efeitos 

significativos no ambiente, pelo que deverá isentar a revisão do Plano de Avaliação Ambiental. 

 

8. Conteúdo Material e Documental  

O conteúdo material e documental observará o disposto nos artigos 99.º e 100.º do Decreto-Lei n.º 

80/2015 de 14 de maio, sem prejuízo dos elementos complementares que venham a ser definidos em 

caderno de encargos, ou ainda outros elementos que se revelem necessários para fundamentação do 

Plano. 

As peças gráficas do Plano deverão ser entregues nos seguintes moldes: 

a) Uma versão CAD vetorial; 

b) Uma versão SIG vetorial; 

c) Uma versão raster; 

d) Todas os ficheiros resultantes são obrigatoriamente georreferenciados nos sistemas de referência 

PT-TM06/ETRS89 e Hayford-Gauss Datum 73, Ponto Central; 

e) Uma versão final para publicação conforme regras da Direção Geral do Território à data da 

aprovação em Assembleia Municipal. 

 

9. Metodologia  
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De acordo com os objetivos estabelecidos, a metodologia a adotar para a elaboração deverá privilegiar os 

seguintes aspetos:  

a) Articulação da equipa do PU com os diferentes serviços municipais, não só na fase de recolha 

de informação e atualização dos estudos analíticos, como durante a fase de elaboração da 

proposta;  

b) Envolvimento das diversas entidades a participar no processo de revisão do Plano; 

c) Promoção de um processo de concertação eficaz que garanta soluções com os vários atores 

em presença, num formato de planeamento que deve ser aberto e participado, pretendendo-

se que a revisão do Plano de Urbanização constitua uma oportunidade para se abrir o debate 

sobre o território em causa, na tentativa de obter uma visão integrada, concertada dos 

diversos atores que nele intervêm;  

d) Desenvolvimento de um sistema de informação geográfica estruturado, para permitir o acesso 

a bases de dados sólidas para a gestão urbanística quotidiana e posterior monitorização do 

plano. 

 

10. Faseamento e Prazo de Execução  

A Câmara Municipal de Serpa fixou um prazo máximo de 540 dias para a revisão do Plano de 

Urbanização da Cidade de Serpa, podendo, se necessário, ser reduzido em sede de caderno de encargos. 

Considera-se o desdobramento do processo em três fases:  

a) Elaboração da Proposta Preliminar do Plano – com 200 dias de prazo;  

b) Elaboração da Proposta do Plano – com 180 dias de prazo;  

c) Elaboração da Versão Final do Plano – com 160 dias de prazo.  

Os prazos podem vir a ser alterados sem, contudo, aumentar o total global, medem-se em dias corridos, 

ficando unicamente suspensos em cada fase pelo período de obtenção de pareceres das entidades a 

consultar. 

Os períodos de suspensão da contagem do tempo não deverão ultrapassar mais que 60 dias por fase. 

 

11. Equipa do Plano  

O PU será elaborado obrigatoriamente por uma equipa técnica multidisciplinar adequada aos requisitos 

exigidos pelo plano em referência, assegurando a presença e intervenção de formações técnicas 

diversificadas, reconhecidamente válidas e aptas para tratar as diferentes valências que devem ser 

consideradas, e pelo menos as seguintes especialidades:  

a) Urbanismo e Planeamento;  

b) Arquitetura e Património;  

c) Sistemas de Informação Geográfica;  

d) Infraestruturas nas diversas especialidades; 

f) Trânsito e estacionamento; 

g) Paisagismo e Ambiente;  

h) Demografia e Equipamentos;  
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i) Economia; 

j) Apoio Jurídico;  

A coordenação da equipe multidisciplinar será assegurada por um técnico, designado de entre os seus 

membros, com experiência profissional efetiva, na área do planeamento, de pelo menos 5 anos.  

 

12. Acompanhamento 

O acompanhamento da revisão do PU será assegurado por uma equipa liderada pelo responsável pela 

Divisão de Ordenamento do Território e Urbanismo, que integra ainda os responsáveis pelos diversos 

serviços municipais com atividade ligada aos domínios a tratar pelo plano, ou outros nomeados pela 

Câmara Municipal. 

 

13. Outras Condições e Indicações 

O adjudicatário cederá à Câmara Municipal de Serpa a propriedade dos trabalhos contratados, incluindo 

nomeadamente relatórios, desenhos, plantas e fotografias, que sobre eles terá direito de edição e 

reprodução, sendo salvaguardados os direitos de autor.  

O adjudicatário cederá à Câmara Municipal de Serpa 6 processos completos de cada fase do trabalho. 
O adjudicatário fornecerá ainda 6 exemplares em suporte digital (CD), sendo as peças escritas processadas em MS Word e as 

peças desenhadas nos formatos DWG e feature class (ou shapefile como alternativa à feature class), georreferenciadas nos 

sistemas de referência identificados no ponto 8. 

 

 

Anexo 2 - Relatório de Avaliação de Necessidade de Revisão do Plano de Urbanização de Serpa (n.º 

2 do artigo 202.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio) 

O Plano de Urbanização da Cidade de Serpa (PUS) foi publicado pelo Aviso n.º 17228/2012, de 27 de 

dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 321/2013, de 12 de março e objeto de alteração 

por adaptação e republicação conforme Aviso n.º 6890/2015 publicado no Diário da República, 2.ª série de 

19 junho. 

Atualmente decorrem, simultaneamente, um processo de correção material às plantas de zonamento 

acústico e um processo de suspensão que, nos termos do n.º 7 do artigo 126.º do Regime Jurídico dos 

instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT, Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio) implica 

obrigatoriamente o estabelecimento de medidas preventivas e a abertura de procedimento de elaboração, 

revisão ou alteração de plano municipal para a área em causa. 

Por outro lado, a publicação da Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do 

território e de urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio) e a entrada em vigor da alteração ao RJIGT 

efetuada pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, veio estabelecer que: 

…os planos municipais ou intermunicipais devem, no prazo máximo de cinco anos após a entrada em 

vigor do presente decreto-lei, incluir as regras de classificação e qualificação previstas no presente 

decreto-lei, sob pena de suspensão das normas do plano territorial que deveriam ter sido alteradas, não 

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

operações que impliquem a ocupação, uso e transformação do solo. 
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(n.º 2 do artigo 199.º) 

Face ao exposto, e ainda que os objetivos estratégicos fundamentais permaneçam inalterados na sua 

essência, é fundamental proceder à revisão do Plano de Urbanização da cidade de Serpa.  

 
 

Anexo 3 – Isenção de Avaliação Ambiental 

Tendo em conta que os objetivos estratégicos do Plano permanecem os mesmos, que a revisão vai incidir 

maioritariamente na classificação e qualificação previstas no Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, e 

ainda por não estarem previstos para a área de intervenção nenhum dos projetos referidos nos anexos I e 

II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio considera que a revisão do Plano não implica efeitos 

significativos no ambiente, pelo que não irá sujeitar a Revisão do Plano a Avaliação Ambiental. 
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Planta ortofotomapa localização UE4, identificação do espaço verde 
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             Planta ortofotomapa localização UE4, identificação do espaço verde 
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7. CPI 38/2017 - Aquisição de um autocarro – Aprovação da Minuta do Contrato 

Nos termos do art.º 98 do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29 

de janeiro, na sua atual redação, por força do art.º 36, n.º 1 do CCP, conjugado com o art.º 18, n.º 1 b) do 

Decreto-Lei 197/99, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte minuta do 

contrato relativa ao CPI 38/2017 - Aquisição de um Autocarro: 
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8. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Rua do 

Forte n.º 8 em Serpa 

Na sequência da candidatura do Sr. Armando Jorge Varela Sota, de 52 anos de idade, residente na Rua 

do Forte, n.º 8, em Serpa, ao PMARHCS, o Serviço de Ação Social emitiu o seguinte parecer técnico:  
 

 

«Agregado Familiar 

Agregado familiar composto apenas pelo próprio. 

 

Rendimentos Agregado Familiar 

Sem rendimentos 

O munícipe, trabalhador rural, “presta trabalho em troca” de alimentação de uma “habitação/monte” com reduzidas condições 

de habitabilidade. 

 

Saúde 

O munícipe (ver relatório médico) padece de uma patologia que compromete a sua mobilidade, apresentando uma grave 

dificuldade em “andar”. 

Aguarda junta médica. 

 

Suporte Familiar 

Fraco suporte familiar em termos económicos uma vez que o apoio é apenas de uma irmã também ela com dificuldades 

económicas. 

 

Habitação 

Habitação com apenas 1 divisão de 8m2. 

 

INTERVENÇÃO SOLICITADA 

Intervenção cobertura, reboco de paredes e colocação de chão. 

 

PARECER 

 

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

o munícipe não ter outra opção de residência, nem a título provisório. 

ESCALÃO A (apoio na totalidade por parte do município).  

 

O edifício encontra-se em estado elevado de degradação com duas paredes em riscos de ruir. Não reúne condições de 

habitualidade, devido a inexistência de instalações sanitárias, pavimentos, rede de distribuição de água e esgotos e a cobertura 

e rede elétrica se encontrar em estado de degradação. 

 

No existente, pretende-se para a criação de condições dignas de habitabilidade (quarto, wc e área de refeição): 

1. Demolir: 

1.1. Parede exteriores (em risco de ruina); 

1.2. Cobertura (em risco de ruina) 

2. Construir:  

2.1. Paredes exteriores duplas, considerando isolamento térmico e reboco final. 
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2.2. Telhado com estrutura de madeira (barrote e tabua de forro), considerando isolamento do tipo “Spaceflex”, subtelha e 

telha canudo; 

2.3. Revestimento de pavimento e paredes;  

2.4. Instalações sanitárias, devidamente equipadas; 

2.5. Zona de lava-loiças, devidamente equipada; 

2.6. Zona de arrumos, 

2.7. Rede de abastecimento de águas prediais (quente e fria); 

2.8. Rede de drenagem de águas residuais domésticas; 

2.9. Rede elétrica, pontos de alimentação, de iluminação e quadro elétrico. 

 

Registo Fotográfico  

  
Alçado Principal Cobertura 

 

 

 
Quadro elétrico  Parede tardoz (manter e reabilitar) 
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Parede lateral esquerda exterior (Demolir) Parede do alçado principal (Demolir) 

 

 Deliberação 

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

Armando Jorge Varela Sota na recuperação da sua habitação, no âmbito do Programa Municipal de Apoio 

à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa. ---------------------------------------------------------------------  

 

 

9. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Rua 

Brás Gonçalves, n.º 3 – 1.º em Serpa 

Na sequência da candidatura de Rita Sofia dos Santos Tubal Afonso, residente na Rua Brás Gonçalves, 

n.º 3 -1º, em Serpa, ao PMARHCS, o Serviço de Ação Social emitiu o seguinte parecer técnico:  

 

- IDENTIFICAÇÃO DA MUNÍCIPE 

Na qualidade de requerente, Rita Sofia dos Santos Tubal Afonso, nascida a 07/07/1981, portadora 

do Cartão de Cidadão n.º 11966737 1 ZZ1, válido até 09/08/2016, residente na Rua Bráz Gonçalves, N.º 

3, 1º, 7830-402, na União das Freguesias de Serpa (Salvador/Santa Maria). 

- IDENTIFICAÇÃO DA HABITAÇÃO 

A requerente é proprietária da habitação sita na Rua Bráz Gonçalves, nº3, 1º, Serpa, 7830-402 

Serpa, através de uma Hipoteca Voluntária à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, CRL. 

 

- DELIBERAÇÃO DE REUNIÃO DE CÂMARA PARA APOIO, 26/10/2016 

Considerando-se os seguintes trabalhos: 

- Colocação de 5 janelas ou reparação das existentes em madeira e aumentar a cota do muro 

do pátio exterior (segurança da criança). 

ESCALÃO B (a munícipe comparticipa com 25% do valor total da intervenção) 

 

- PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO 

Por celeridade do processo e por condições de segurança da criança, proposta de apoio financeiro 

(art.8): 2.352.38€ 
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Total do Custo da Intervenção: 3.136.51€ 

Total da Comparticipação da Câmara Municipal de Serpa (75%): 2.352.38€ 

Total de Comparticipação da Munícipe (25%):784,13€  

(valores já com iva)  

A Gestão Financeiro procedeu ao respetivo cabimento n.º 15628/2017. --------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro no valor de 2.352,38 (dois mil, 

trezentos e cinquenta e dois euros e trinta e oito cêntimos), para a obra sita na Rua Brás Gonçalves, n.º 3-

1.º em Serpa, no âmbito do Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de 

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

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Daniel Veiga solicitou informação sobre todos os processos que deram entrada para 

pedidos de apoio no âmbito do PMARCHS, com indicação de todos os que foram apoiados, tendo o Sr. 

Presidente referido que será enviada essa listagem com informação sobre todos os pedidos que deram 

entrada neste mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

10. Normativo de funcionamento, utilização e cedência do Pavilhão Desportivo de Vila Nova de 

S.Bento  

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude apresentou a seguinte proposta relativamente ao 

Pavilhão Desportivo de Vila Nova de S. Bento:  

 

«No âmbito das competências previstas na Lei 75/2013, artigo 33 nº1, alíneas u) e ee), compete à Câmara 

Municipal “… apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das 

doenças” e “Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de 

transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município 

ou colocados, por lei, sob administração municipal”. 

Face ao exposto, somos a propor a deliberação de Câmara Municipal, proposta de normativo de 

funcionamento, utilização e cedências do Pavilhão Desportivo Municipal de VNS Bento, abaixo elencada, 

no sentido da preparação da época desportiva 2017/2018, já com início no mês de setembro, face ao 

papel relevante que este equipamento desportivo assume na promoção regular da prática desportiva, 

nomeadamente no âmbito das atividades desenvolvidas pelos clubes e associações desportivas locais, 

pelos estabelecimentos de ensino, assim como por todos os munícipes, nomeadamente os residentes em 

Vila Nova de S.Bento:  
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Normativo de Funcionamento, Utilização e Cedências do Pavilhão Desportivo Municipal de Vila 

Nova de S. Bento 

 

O presente normativo visa estabelecer um conjunto de normas conducentes a um regular funcionamento e 

utilização do Pavilhão Desportivo Municipal de Vila Nova de S. Bento, a saber: 

 

1. A administração e gestão do Pavilhão Desportivo Municipal de VNSBento compete à Câmara 

Municipal de Serpa 

2. O Pavilhão é uma infraestrutura vocacionada para o desenvolvimento de atividades de caráter 

desportivo e recreativo, compatíveis com as especificidades das instalações 

3.  O pavilhão funcionará de Segunda-Feira a Sexta-feira, das 08h00 às 20h30, exceto situações 

excecionais devidamente fundamentadas pelos serviços  

4. Para efeitos de planeamento e gestão da ocupação do Pavilhão em cada ano letivo/época 

desportiva, deverão os pedidos de utilização ser apresentados, por escrito, até ao dia 15 de 

Setembro de cada ano civil. Os pedidos para atividades pontuais deverão ser apresentados com 

uma antecedência mínima de 15 dias úteis 

5. A utilização das instalações obedecerá à seguinte ordem de prioridades:  

a) Atividades promovidas pela Câmara Municipal  

b) Competições oficiais/torneios de carater desportivo (compatíveis com as instalações) 

c) Atividades de carater desportivo federado (compatíveis com as instalações) 

d) Educação Física promovida pelas Escolas pertencentes ao respetivo Agrupamento de escolas 

(no horário 8h-17h) 

e) Atividades de carater desportivo não federado promovidas por associações (compatíveis com 

as instalações) 

f) Outros Utilizadores 

 

6. No escalonamento das prioridades será dada preferência: 

a) Ordem de entrada do pedido 

b) Natureza Jurídica das entidades requerentes, a saber: Associações desportivas locais que 

integrem o Conselho Municipal do Movimento associativo, Juntas de Freguesia do concelho e 

escolas que integrem o respetivo Agrupamento de Escolas) 

c) Atividade federada 

d) Regularidade da atividade 

e) Nº de praticantes 

7. As instalações só podem ser utilizadas pelas entidades ou pessoas para tal autorizadas, não 

sendo permitida a sua transmissibilidade a favor de terceiros 

 

8. As autorizações concedidas para utilização do Pavilhão serão canceladas sempre que se verifique 

a prática, pelos utilizadores, dos seguintes factos:  
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a) Violação das normas de utilização   

b) Adoção de comportamentos incorretos que perturbem o normal desenvolvimento das atividades 

que estejam a decorrer no Pavilhão;  

c) Incumprimento das instruções e recomendações do funcionário de serviço no Pavilhão;  

d) Produção de danos nas instalações ou no equipamento nelas integrados ou localizados, no 

decurso do período de utilização;  

e) Utilização insuficiente e falta de assiduidade;  

f) Utilização das instalações por entidades ou pessoas estranhas àquelas que foram autorizadas a 

fazê-lo ou para fins diversos dos requeridos.  

 

9. O equipamento móvel, quando necessário, deverá ser requisitado ao funcionário responsável e, 

no final da atividade desportiva, ser devidamente arrumado, após conferição, por parte daquele 

funcionário.  

 

10. Poderão os utilizadores usar nas atividades que estejam autorizadas a realizar no Pavilhão 

equipamento de que sejam detentores ou proprietários, desde que o seu uso se mostre 

compatível com as respetivas instalações. 

 

11. São deveres dos funcionários de serviço:  

a) Proceder à abertura e encerramento do Pavilhão, providenciando a sua limpeza e o controlo 

genérico do seu funcionamento;  

b) Zelar pelo bom funcionamento do Pavilhão e de todos os sistemas que lhe são inerentes, 

participando as ocorrências que se constituam desvio à normal utilização das instalações;  

c) Zelar pela boa conservação dos bens e equipamentos existentes, bem como pelo asseio e 

higiene das instalações;  

d) Proceder ao registo diário das utilizações  

e) Participar as ocorrências anormais verificadas;  

f) Inspecionar, após o encerramento ao público, todas as dependências do pavilhão desportivo;  

g) Controlar as entradas e o cumprimento dos horários por parte dos utentes;  

h) Providenciar ou colaborar na solicitação dos serviços de emergência médica/112 sempre que 

necessário;  

 

12.  Dentro das instalações os utentes/utilizadores devem:  

a) Apresentar-se devidamente equipados, designadamente com calçado desportivo apropriado e 

em condições de higiene;  

b) Ter um comportamento correto para com os restantes utilizadores e funcionários em serviço no 

local;  

c) Respeitar e acatar as determinações do funcionário municipal responsável pela gestão corrente 

do pavilhão e cumprir as disposições regulamentares;  
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d) Comunicar imediatamente ao funcionário municipal qualquer anomalia que ocorra nas 

instalações  

 

13. O público dos eventos e a assistência dos treinos só têm acesso às bancadas e respetivos sanitários, 

sendo de acesso exclusivo aos utentes praticantes e aos responsáveis os espaços de prática desportiva, 

os balneários e respetivos corredores de acesso indicados pelo funcionário de serviço.  

 

14. É proibida a entrada a pessoas estranhas ao serviço nas dependências não destinadas aos 

utilizadores, as quais deverão estar devidamente assinaladas, no recinto destinado à prática desportiva, 

durante o decurso de atividades. 

 

O presente normativo entra em vigor após a data da sua aprovação em sede de reunião de câmara de 

___/___/2017.» 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta acima transcrita, respeitante ao 

funcionamento, utilização e cedências do Pavilhão Desportivo Municipal de Vila Nova de S. Bento. 

 

 

11. Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes – Pedido de apoio para a realização 

do 24.º Encontro Nacional de Pessoas com Deficiência 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que a CNOD (Confederação Nacional de 

Organismos de Deficientes) é uma organização sem fins lucrativos que tem por objetivo orientar a sua 

ação associativa pelos princípios da liberdade confessional ou política e da unidade do movimento dos 

deficientes como condições necessárias à plena integração social dos deficientes e para tal propõe-se a: 

 Coordenar e dinamizar a atividade das associações de deficientes; 

 Defender, pelos mais variados meios ao seu alcance, os interesses coletivos dos deficientes; 

 Promover, organizar e apoiar ações conducentes à satisfação das justas pretensões dos 

deficientes. 

Intervenção 

 Seminários temáticos de reflexão sobre a problemática da Deficiência; 

 Realização trienal do Congresso Nacional de Deficientes; 

 Realização do Encontro Nacional de Deficientes; 

 Sensibilização da opinião pública para as questões das pessoas com deficiência. 

 

Fundamentação de Apoio Financeiro 

Enquadrado nos objetivos da Igualdade e Inclusão Social deste município, com a realização das Jornadas 

neste âmbito entre fevereiro e março e sendo uma das áreas temáticas a Deficiência considere-se um 
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apoio à referida entidade no valor de 200€ (duzentos euros), assumindo-se desde já um compromisso de 

parceria nas Jornadas Municipais da Igualdade e Inclusão Social 2018. 

 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 15630/2017. ------------------------------ 

 

 Deliberação 

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

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Confederação Nacional de 

Organismos de Deficientes um subsidio no valor de 200,00 (duzentos) euros. ------------------------------------- 

 

 

12.  Anuncio n.º 29077/2017 – Direito de preferência do prédio sito no Largo Prior de Belas, n.º 

4-1.º em Serpa 

Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - Banco BPI SA   NIF/NIPC - 501214534  
 
E-mail - joao.miguel.venade@bancobpi.pt   Telefone - 217226848  
Endereço - Rua Braamcamp nº 11 - 7º  
 

 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Banco BPI SA 501214534 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Helena Maria da Silva Saltão 179569759 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ----  
Descrição em Ficha - 909   Artigo Matricial – 2675  
 
Quota Parte - ---- Fração Autónoma - B  
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 60 m2  
Área Total - ---- Hectares  
Arrendado - Não   Destino - Habitação    
 
Localização do Imóvel  
Endereço - LARGO PRIOR BELAS, Nº 4, 1º  
 
Distrito - Beja      Concelho - Serpa  
Freguesia - Serpa (Santa Maria)  
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Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda  
  
Preço – 18500    Moeda  Euros  
Data previsível do negócio - 04-08-2017  

 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que apesar da habitação se localizar numa 

zona privilegiada, dentro da área de influencia do Plano de Salvaguarda, atendendo às características do 

imóvel, as que são possíveis de analisar, face aos elementos disponibilizados, e ao valor do prédio, 

sugere que a Câmara não exerça 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 no Largo Prior de Belas, n.º 4 – 1.º em Serpa, pelo valor proposto de 18.500,00 

(dezoito mil e quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

13. ARPIVAGO – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vale de Vargo – Pedido 

de apoio 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que a ARPIVAGO-Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de Vale de Vargo, ao abrigo do Regulamento Municipal Apoio ao 

Movimento Associativo, capítulos I e III solicita apoio financeiro para desenvolvimento das atividades 

previstas em plano de atividades, com destaque para as Comemorações do Aniversário da Associação, 

Dia da Mulher, 25 de Abril,1 de Maio, Dia da Criança, do Idoso, da Voz, entre outros, e para a organização 

de passeios a Lisboa, Mafra, Cascais, Sines, Troia, etc. 

O Orçamento previsto é de 2 250,00 €. Para fazer face às despesas a Associação prevê receitas em 

subsídios, donativos, rifas e quotização. 

A Associação integra o Conselho Municipal do Movimento Associativo com documentos atualizados. 

Propõem um apoio financeiro no valor de 1.000,00 € (mil euros). ------------------------------------------------------ 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 15631/2017. --------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à ARPIVAGO - Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de Vale de Vargo, um subsidio no valor de 1.000,00 (mil euros). ------- 
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14. Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Apoio para o IX Passeio Rota dos 

Rosmaninhos 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que a Associação Desportiva de Vila Nova 

de São Bento levou a efeito no dia 7 de maio de 2017, o IX passeio “Rota do Rosmaninho” que contou 

com 70 participantes. 

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

atribuição do subsídio de 70,00 euros (um euro por participante). 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 15632/2017. ----------------------------- 

 Deliberação 

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

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Desportiva de Vila Nova 

de S.Bento, um subsidio o valor de 70,00 € (setenta euros), respeitante ao IX Passeio “Rota do 

Rosmaninhos”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

15. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 149 referente ao dia 8 de 

agosto do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 998.669,93 (novecentos e noventa e oito 

mil, seiscentos e sessenta e nove euros e noventa e três cêntimos) e 154.845,24 (cento e cinquenta e 

quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos), respeitantes a operações 

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

 

Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vereador Daniel Veiga 

para alertar para a localização de alguns outdoors que não considera adequada, como é o caso dos que 

se situam à entrada da cidade, no sentido Beja/Serpa e que tapam a visibilidade das muralhas e também 

não concorda que sejam utilizados para campanhas politicas durante todo o ano, pois teriam mais 

utilidade se fossem utilizados para campanhas publicitárias para promoção do concelho de Serpa. ---------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que os outdoors podem ter uma utilização comercial, mas também existem 

outros de contexto politico, sendo que os comerciais estão licenciados e em relação aos de carater 

politico, existe uma legislação própria e podem ser colocados onde quiserem. O que é possível fazer é 

iniciar conversações com os partidos políticos e verificar a hipótese de serem colocados noutros locais e 

considera que é um assunto que deve ser tratado logo no inicio do próximo mandato. --------------------------        
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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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Isenções de pagamento de taxas  

 Licenças de recinto improvisado 

 12ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 Locais para afixação de propaganda eleitoral 

 Aquisição de Gasóleo Rodoviário – Autorização de Repartição de Encargos 

 Proposta de Suspensão Parcial do PU de Serpa e Revisão 

 CPI 38/2017 - Aquisição de um autocarro – Aprovação da Minuta do Contrato 

 Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Rua do Forte 
n.º 8 em Serpa 

 Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Rua Brás 
Gonçalves, n.º 3 – 1.º em Serpa 

 Normativo de funcionamento, utilização e cedência do Pavilhão Desportivo de Vila Nova de 
S.Bento  

 Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes – Pedido de apoio para a realização do 
24.º Encontro Nacional de Pessoas com Deficiência  

 Anuncio n.º 29077/2017 – Direito de preferência do prédio sito no Largo Prior de Belas, n.º 4-1.º 
em Serpa 

 ARPIVAGO – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vale de Vargo – Pedido de 
apoio 

 Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Apoio para o IX Passeio Rota dos Rosmaninhos 
 
 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H00 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 da Câmara          A Secretária 

 

         _________________________        __________________________ 

           (Tomé Alexandre Martins Pires)                                   (Anabela Baleizão Cataluna) 
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