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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 19/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 20 

 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 20 

de setembro 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 18/2017 

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 18, relativa à reunião realizada no dia 6 de setembro, 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. Isenção de pagamento de taxa  

2. 15.ª Alteração ao Orçamento e 14.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

3. Sociedade Desportiva e Recreativa 5 de outubro de Pias e Sociedade 5 de Outubro de Vale de 

Vargo 

4. Construção de apoio agrícola (Telheiros, Pias) – Caducidade do alvará de licença de obras 

5. Propriedade horizontal, na Rua Pedro Anes, em Serpa – Requerente: Betão e Taipa Pro, Lda 

6. Proposta de protocolo de fornecimento de refeições aos alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do 

Ensino Básico 

7. Futebol Clube de Vale de Vargo – Proposta de apoio para aquisição de caixas de transporte de 

pombos para concursos 

8. Dimfarm – Unipessoal, Lda – Pedido de lote na Zona Industrial de Serpa 

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

Rua das Portas de Beja, s/n, em Serpa 

10. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Pias 

11. Subsidio para a ARPIVAGO – Associação de Reformados, Pensionistas e idosos de Vale de 

Vargo – Anulação de deliberação 

12. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 2017/2018 – 2ª Fase 

13. Proposta de cedência de equipamento informático 

14. Plano de Urbanização de Serpa – Correção material (zonamento acústico) 
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15. Proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa e revisão 

16. Aquisição de gasóleo rodoviário – Repartição de encargos  

17. Terceira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal  

18. Segunda revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e terceira revisão ao Orçamento da 

Câmara Municipal 

19. Apoio financeiro para a requalificação de edifícios nas freguesias 

20. Repartição de encargos relativa a contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma da via 

no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a IP Património – 

Administração e Gestão Imobiliária, S.A.  

21. Pedido de autorização à celebração de contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma 

da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a IP Património – 

Administração e Gestão Imobiliária, S.A.  

22. Assuntos gerais de interesse autárquico 

23. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

1. Isenção de pagamento de taxa  

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 15132 

2017.09.13 

Espetáculo  

Dia 30 de setembro 

Recinto 

improvisado e ruido 

40,00€ 

Comissão de Festas das Santas 

Cruzes 

14763 

2017.09.06 

Festa/Convívio 

Dia 16 de setembro 

Licença de recinto 

improvisado e 

licença de ruido 

40,00 € 

 

 

2. 15.ª Alteração ao Orçamento e 14.ª alteração ao 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 15ª 
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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3. Sociedade Desportiva e Recreativa 5 de outubro de Pias e Sociedade 5 de Outubro de Vale 

de Vargo 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que a Sociedade 5 de outubro de Pias 

solicita apoio financeiro pontual para efetuar a impermeabilização da placa do edifício sede, cujo 

orçamento previsto é de 17 883,00 euros. 

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

atribuição de um subsídio de 6 000,00 euros (seis mil euros) para realização das obras. 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 15781/2017. ------------------------------- 

 

 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 Sociedade Desportiva e Recreativa 5 

de outubro de Pias, um subsídio no valor de 6.000,00 € (seis mil euros) para apoio na obra de 

impermeabilização da placa do edifício sede da Associação. ------------------------------------------------------------ 

 

 

A Srª Vereadora Isabel Estevens informa que, de acordo com reunião realizada com a Sociedade 5 de 

Outubro de Vale de Vargo foi, mais uma vez, reforçada a necessidade de intervenção no telhado do 

edifício sede da Sociedade tendo sido indicadas, por parte do representante da Direção as grandes 

dificuldades financeiras com que se deparam para atender à urgência da manutenção do telhado. A 

Sociedade solicita apoio financeiro pontual para efetuar essa obra no telhado do edifício, cujo orçamento 

previsto é de 8.600,00 euros. Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, 

propõe a atribuição de um subsídio de 5.160,00 euros. ------------------------------------------------------------------- 

 

 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 Sociedade Recreativa 5 de Outubro 

de Vale de Vargo um subsídio no valor de 5.160,00 € (cinco mil cento e sessenta euros) para a obra no 

telhado do edifício sede da Associação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Construção de apoio agrícola (Telheiros, Pias) – Caducidade do alvará de licença de obras 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 7 de setembro, refere 

que, através de ofício refª. 3111/2016 de 22 de abril, foi comunicado o deferimento do pedido de 

licenciamento administrativo, por forma a que no prazo de um ano, fosse requerida a emissão do respetivo 

alvará de licença de obras, instruído com os elementos previstos na Portaria n.º 216-E/2008 de 3 de 

março, por se verificar obras por realizar/corrigir. 

Requerida a emissão do alvará de licença de obras (req.03/2016/6811 de 09/05), foram solicitados 

elementos instrutórios, através do ofício refª. 4464/2016 de 21/junho e rejeitado liminarmente, por falta de 

apresentação dos mesmos, conforme referido no teor de ofício refª. 4614/2017 de 19/junho. 
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Pelo exposto, ultrapassado ainda o prazo de um ano desde o deferimento do pedido de licenciamento, foi 

o requerente (Manuel Carrasco Afonso), notificado através do ofício n.º 6117/2017 de 04/agosto, por forma 

a se pronunciar no prazo de 15 dias, sobre a intenção desta Autarquia em declarar a caducidade do 

presente procedimento, conforme previsto no n.º 2 e n. º5 do art.º 71 do regime jurídico da urbanização e 

da edificação (RJUE) em vigor.  

Ultrapassado o prazo concedido sem que o requerente apresentasse qualquer exposição/elemento e 

conforme previsto no n. º5 do art. º71 do RJUE, propõem que seja declarada a caducidade em reunião de 

Câmara. 

N. º5 do art. º71 do RJUE: 

“As caducidades previstas no presente artigo devem ser declaradas pela câmara municipal, verificadas as 

situações previstas no presente artigo, após audiência prévia do interessado.”-------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto e nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do RJUE, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, declarar a caducidade do alvará de licenciamento, respeitante à obra sita nos Telheiros, em 

Pias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Propriedade horizontal, na Rua Pedro Anes, em Serpa – Requerente: Betão e Taipa Pro, Lda 

Na sequência do pedido de concessão de autorização de utilização para habitação da fração B, é 

apresentada a alteração à constituição em regime de propriedade horizontal, decorrente do processo de 

obras 358/2010. 

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

deliberou, por unanimidade, autorizar a seguinte alteração à constituição de propriedade horizontal do 

prédio sito na Rua Pedro Anes, em Serpa, considerando-se retificada a deliberação proferida na reunião 

do Órgão Executivo realizada no dia 20 de outubro de 2010: 

 

«FRAÇÃO B: 

A fração B, é composta por duas unidades independentes, destinadas a habitação 

Rés-do-chão com 78,00m2 de área total de construção e área descoberta com 4,00m2; 

Piso 1 com 110,00m2 de área total de construção; Permilagem 576. 

A unidade com entrada pela Rua da Barbacã n. º16, com 83m2 de área de construção, é constituída no 

rés-do-chão por sala/kitchenet e instalação sanitária, e no primeiro andar por mezanine, instalação 

sanitária e quarto. 

A unidade com acesso pela Rua Pedro Anes n. º13, com uma área de construção de 105m2, é constituída 

no rés-do-chão por cozinha e pátio, e no primeiro andar por sala, dois quartos e instalação sanitária. 

A fração A não apresenta alterações. Permilagem 424.» ---------------------------------------------------------------- 
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6. Proposta de protocolo de fornecimento de refeições aos alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

do Ensino Básico 

Foram analisadas as propostas de protocolos, apresentadas pelo Gabinete de Ação Social e Educação, a 

estabelecer com os Agrupamentos de Escolas nºs 1 e nº 2 de Serpa e Centro Social de S. Jorge e 

Senhora das Pazes, para fornecimento de refeições aos alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo durante o ano 

letivo 2017/2018, conforme regulamentado no Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho – Ação Social 

escolar, atualizado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de Junho. 

 

Para as despesas associadas aos mesmos foram estabelecidos os seguintes compromissos sequenciais: 

 Agrupamento de escolas n.º 1 de Serpa - Refeições Pré-escolar: cabimento com o n.º sequencial 

15777; 

 Agrupamento de escolas n.º 1 de Serpa - Refeições 1.º Ciclo: cabimento com o n.º sequencial 

15772; 

 Agrupamento de escolas n.º 2 de Serpa - Refeições Pré-escolar: cabimento com o n.º sequencial 

15780; 

 Agrupamento de escolas n.º 2 de Serpa - Refeições 1.º Ciclo: cabimento com o n.º sequencial 

15775; 

 Centro Social de São Jorge e Nossa Senhora das Pazes - Refeições Pré-escolar: cabimento com 

o n.º sequencial 15778 

 Deliberação 

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, aprovar as seguintes propostas de protocolos: 

 

PROTOCOLO 
 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO NOS 
REFEITÓRIOS ESCOLARES 

 

Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, contribuinte nº 

501112049, representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o Agrupamento de 

Escolas nº 1 de Serpa, sito na Rua Dr. Edgar Pires Valadas, Loteamento da Cruz Nova, 7830-479 em 

Serpa, contribuinte nº 600086003, representado pela sua Diretora, Maria Isabel Sanches Morgado Bule 

Louzeiro, tendo em conta o disposto nos Decretos - Lei n.º 399-A/84 de 28 de dezembro e n.º 55/2009 de 2 de março e 

os Despachos n.º 18987/2009, de 6 de agosto, Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho e atualizado pelo Despacho n.º 

5296/2017 de 16 de junho. Diário da República n.º115/2017 – II Série, é celebrado o seguinte protocolo: 
 

1º 
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Os alunos dos Ensinos Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico de Serpa, dentro das orientações 

estabelecidas, podem utilizar o refeitório da Escola Básica 2, 3 Abade Correia da Serra; 

 
2º 

O Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa procederá à confeção das refeições para os alunos do Pré-

Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico de Vales Mortos, onde posteriormente serão transportadas numa 

viatura da Câmara Municipal de Serpa; 
 

3º 
A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 1,68€ por refeição, 

mediante apresentação mensal de mapa de registo, de acordo com o estipulado Despacho nº 8452-

A/2015, de 31 de Julho atualizado pelo Despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho. Diário da República n.º115/2017 – II 

Série. 

4º 

Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2017/2018, podendo ser revisto por proposta de qualquer 

das partes. 
 
Serpa, ____ de Setembro de 2017 
 
O Presidente da Câmara 
 
__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
 
 

 
A Diretora do Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 
 
___________________________________________ 
/Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro/ 

 
 

 
P R O T O C O L O 

 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO NOS 

REFEITÓRIOS ESCOLARES  
 

 

Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, contribuinte nº 

501112049, representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o Agrupamento de 

Escolas nº 2 de Serpa, sito na Rua José Maria da Graça Affreixo, 7830-358 em Serpa, contribuinte nº 

600085546, representado pelo seu Diretor, Francisco Manuel Cortez Batista de Lá Féria e Oliveira tendo 

em conta o disposto nos Decretos - Lei n.º 399-A/84 de 28 de dezembro e n.º 55/2009 de 2 de março e os 

Despachos n.º 18987/2009, de 6 de agosto, Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho e atualizado pelo 
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Despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho. Diário da República n.º115/2017 – II Série, é celebrado o 

seguinte protocolo: 
 
 

1º 

Os alunos dos Ensinos Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico de Vila Nova de S. Bento, dentro 

das orientações estabelecidas, podem utilizar o refeitório da Escola Básica 2, 3 de Vila Nova der S. Bento; 
 

2º 

A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 1,68€ por refeição, 

mediante apresentação mensal de mapa de registo, de acordo com o estipulado Despacho nº 8452-

A/2015, de 31 de Julho atualizado pelo Despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho. Diário da República n.º115/2017 – II 

Série. 

 
3º 

Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2017/2018, podendo ser revisto por proposta de qualquer 

das partes. 
 
 
Serpa, _______ de Setembro de 2017 
 
 
 
 
O Presidente da Câmara 
 
__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
 
 

 
O Diretor do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 
 
___________________________________________ 
/Francisco Manuel Cortez Batista de La Féria e Oliveira/ 

 
PROTOCOLO 

 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DE VILA VERDE DE FICALHO 

 

Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, contribuinte nº 

501112049, representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o Centro Social de São 

Jorge e Senhoras das Pazes, sito na Avenida das Forças Armadas, s/n, 7830-646, em Vila Verde de 

Ficalho, contribuinte nº 503915114, representado pela sua Presidente, Maria Antónia Nogueira Valente 

Sargento, tendo em conta o disposto nos Decretos - Lei n.º 399-A/84 de 28 de dezembro e n.º 55/2009 de 2 de março e 

os Despachos n.º 18987/2009, de 6 de agosto, Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho e atualizado pelo Despacho n.º 

5296/2017 de 16 de junho. Diário da República n.º115/2017 – II Série, é celebrado o seguinte protocolo: 
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1º 

Por inexistência de refeitório escolar em Vila Verde de Ficalho, o Centro Social de São Jorge e Senhora 

das Pazes procederá à confeção das refeições, para os alunos do Pré-Escolar de Vila Verde de Ficalho 

integrados no Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, que serão 

transportadas numa viatura do centro até ao respetivo Jardim-de- Infância; 
 

2º 

A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 1,68€ por refeição, 

mediante apresentação mensal de mapa de registo, de acordo com o estipulado Despacho nº 8452-

A/2015, de 31 de Julho atualizado pelo Despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho. Diário da República n.º115/2017 – II 

Série. 

 
3º 

Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2017/2018, podendo ser revisto por proposta de qualquer das partes. 
 
 
Serpa, _______de Setembro de 2017 
 
 
 
 
O Presidente da Câmara 
 
__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 

 
 

A Presidente do Centro Social de São Jorge e Senhora das Pazes 
 
___________________________________________ 
/Maria Antónia Nogueira Valente Sargento/ 

 
 

7. Futebol Clube de Vale de Vargo – Proposta de apoio para aquisição de caixas de transporte 

de pombos para concursos 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que o Futebol Clube Vale de Vargo, para 

desenvolvimento da atividade da modalidade de columbofilia, solicita apoio para aquisição de caixas de 

transporte de pombos, no valor de 800,00 €. 

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

atribuição de um subsídio de 400,00 € (quatrocentos euros). ------------------------------------------------------------ 

 

 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 ao Futebol Clube de Vale de Vargo, um 

subsídio no valor de 400,00 € (quatrocentos euros). ------------------------------------------------------------------------ 
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8. Dimfarm – Unipessoal, Lda – Pedido de lote na Zona Industrial de Serpa 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico informa que a empresa Dimfarm, Unipessoal, Lda. 

com sede na Rua Frida Khalo, nº 5 em Serpa, realizou um pedido de lote, para uma área coberta de 

aproximadamente de 250m2 na Zona Industrial de Serpa.  

A empresa dedica-se à exploração agroindustrial no concelho de Serpa, explorando cerca de 56 hectares 

de olival intensivo de regadio. Paralelamente comercializa azeite, com a sua marca própria e azeitona. 

O objetivo do pedido é o de contruir um armazém para embalamento e armazenamento de azeite, assim 

como serviço administrativo da própria empresa.  

De acordo com a informação prestada pelo promotor na ficha de projeto, prevê-se a criação de mais 3 

postos de trabalho. 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Camara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à empresa Dimfarm, 

Unipessoal, Lda, a parcela de terreno denominado parcela B na Zona Industrial de Serpa, 1ª fase, com a 

área de 379,77 m2, inscrita na matriz sob o artigo 4097, descrita sob o nº 3845/20141210, freguesia de 

Salvador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

na Rua das Portas de Beja, s/n, em Serpa 

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

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara municipal pode a todo o tempo, 

oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de 

conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. 

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

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

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

respeitante aos trabalhos a realizar pelos proprietários do edifício sito na Rua das Portas de Beja, s/n, em 

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

 

10. Reconhecimento de atribuição de nome de rua em Pias 

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, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a 

atribuição de “Rua Guarda Marinha António Rodrigues Janeiro”, na freguesia de Pias. -------------------------- 

 

 

11. Subsidio para a ARPIVAGO – Associação de Reformados, Pensionistas e idosos de Vale de 

Vargo – Anulação de deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, anular a deliberação proferida na reunião realizada no 

dia 9 de agosto do corrente ano, respeitante à atribuição de um subsidio de 1.000,00 € à ARPIVAGO, 

considerando que o assunto foi agendado, por lapso, dado que já tinha sido atribuído o referido subsidio 

na reunião realizada no dia 14 de junho de 2017. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 2017/2018 – 2ª 

Fase 

O Gabinete de Ação Social e Educação apresenta a proposta de atribuição de auxílios económicos 

(subsídio de refeição e apoio para material escolar) a alunos do 1º ciclo do ensino básico, referente a 

pedidos que deram entrada no município após a deliberação de câmara de 06/09/17. 

Assim, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 339-A/84 de 28 de dezembro. Diário da República 

n.º299/84 - I Série e no Decreto-Lei 55/2009 de 02 de Março. Diário da República n.º42/2009 – I Série, 

regulados pelo Despacho 8452-A/2015 de 31 de julho. Diário da República n.º148/2015 – II Série, com 

as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho. Diário da República 

n.º115/2017 – II Série, foram definidos os auxílios económicos e respetivas regras de atribuição para o 

ano letivo 2017-2018. 

 

O escalão correspondente a cada aluno é determinado pelo seu posicionamento nos escalões de 

atribuição do abono de família, através de documento próprio emitido pelos Serviços da Segurança Social 

ou, quando se trate de trabalhador da Administração Pública, pelo serviço processador. 

 Subsídio de Alimentação 

Escalão A: Autarquia comparticipa 100% do custo de cada refeição – 1.68 € 

Escalão B: Autarquia comparticipa 50% do custo de cada refeição – 0.95 € 
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 Subsídio para aquisição de Material Escolar 

Escalão A - 16,00 € 

Escalão B - 8.00 € 

O subsídio de material escolar será atribuído em forma de Kit, no valor dos respetivos escalões A e B. 

Estes Kit´s serão entregues aos alunos através das papelarias dos Agrupamentos de Escolas. 

Para estas despesas, a Gestão Financeira estabeleceu os cabimentos sequenciais com os nºs 15772; 

15773; 15774; 15775 e 15776. 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes 

auxílios económicos, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o corrente ano letivo: 

Subsídio para refeição e material escolar 

Pedidos efetuados ao Município após a deliberação de câmara de 06/09/2017 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 
(Serpa, Pias, Vale de Vargo, Brinches e Vales Mortos) 

 

EB1 de Serpa – Escalão A 
 

Nome do aluno Aluno com 
NEE 

Subsídio para refeição e 
material escolar 

Andreia Encarnação Fernandes ---- X 

António Paulo Mestre Pereira ----- X 

Daniel lameira Lourenço ----- X 

Genésio Encarnação Fernandes ---- X 

Joana Isabel Camões Silva ---- X 

Nuno Martins Gonçalves Augusto X X 

   

EB1 de Serpa – Escalão B 
 

  

Mellany Viana Martins ---- X 

   

EB1 de Pias – Escalão A 
 

Lisa Mara Ramos Carapinha ----- X 

EB1 de Pias – Escalão B 
 

Leonor Carmona Garrido ---- X 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 
(Vila Nova de S. Bento, Vila Verde Ficalho e A-do-Pinto) 

 

EB1 de Vila Nova S. Bento – Escalão A 
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Nome do aluno Aluno com 
NEE 

Subsídio para refeição e 
material escolar 

Bertina Monteiro Gemenes ----- X 

Duarte Valente Soares ----- X 

José Miguel Venâncio Pedrigão ----- X 

Mafalda Sofia Granacho Dias ---- X 

Matilde Tomás Rodrigues Ramires Ramos ----- X 

Salomé Pereira Gimenes ----- X 

Sofia Candeias Honora ----- X 

EB1 de Vila Nova S. Bento – Escalão B 
 

Emanuel Ferro Neves ----- X 

Guilherme Vargas Gonçalves ---- X 

 

 

13. Proposta de cedência de equipamento informático 

De acordo com a proposta da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, com base no 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, ceder um computador às seguintes entidades, para utilização nas tarefas a 

realizar no funcionamento da Associação: 

 

-Futebol Clube Vale de Vargo – Seção columbófila 

-Rancho Coral “Os Camponeses de Vale de Vargo” 

-Serpa Fighting Team – Boxerpa 

- ARPIVARGO – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vale de Vargo 

 

14. Plano de Urbanização de Serpa – Correção material (zonamento acústico) 
Em cumprimento da deliberação proferida na reunião da Câmara Municipal de 28 de junho do corrente 
ano, ao abrigo da alínea c) n.º 1 do artigo 122.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, foi dado 
conhecimento do assunto à Assembleia Municipal, na sua sessão realizada no dia 15 do corrente mês de 
setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

15. Proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa e revisão 
O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada 
no dia 15 de setembro, deliberou por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e os votos a favor dos 
eleitos da CDU e PSD: 
 

o Aprovar a 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); 

 
o Aprovar as 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); 
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o Iniciar o 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); 
 

o Aprovar os Termos de Referência 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); 

 
o 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); 

 
o Aprovar o Relatório de Avaliação de Necessidade de Revisão do Plano de Urbanização de 

Serpa, conforme n.º 2 do artigo 202.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio; 
 

o Isentar 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. ------------------------------------------------------------------ 

 

 
16. Aquisição de gasóleo rodoviário – Repartição de encargos  

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 15 do 

corrente mês de setembro, de acordo com alínea ccc), nº 1 do artigo 33º e artigo 24º ambos da Lei 

75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, deliberou, 

por unanimidade, autorizar a seguinte repartição de encargos, respeitante ao procedimento de aquisição 

de gasóleo rodoviário: 

 Anos  Montante c/Iva  

2017 2.952€ 

2018 344.400€ 

2019 70.848€ 

 
 

17. Terceira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal  
A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, na sessão realizada no dia 15 de 

setembro, nos termos da alínea o), do nº 1, do artigo 25º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e da alínea 

a), do nº 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, deliberou, por maioria, com as 

abstenções dos eleitos do PS e PSD e os votos a favor da CDU, aprovar a seguinte proposta de alteração 

ao Mapa de Pessoal:  
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Grupo de 
Pessoal/Carreira 

Área Funcional Lugares a 
tempo 
indetermin. 

Lugares a 
tempo 
determin. 

Justificações 

Assistente 
operacional 

Cantoneiro de 
limpeza 

1  

 
No serviço de limpeza da DOMA, existe a 
necessidade de reforço de pessoal para 
limpeza dos arruamentos e espaços públicos, 
a título permanente. Pretende-se desta forma 
dar continuidade à necessidade de dar 
resposta às áreas operacionais consideradas 
prioritárias, onde se inclui a limpeza urbana e 
com carências identificadas pelos serviços. 

 

 
18. Segunda revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e terceira revisão ao Orçamento da 

Câmara Municipal 
A Câmara tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sessão realizada no dia 15 de setembro 

do corrente ano, de acordo com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, deliberou, por maioria, com as abstenções do PS e PSD e os votos a favor da CDU, aprovar a 

segunda revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e terceira revisão ao Orçamento.  ------------------------ 

 
 

19. Apoio financeiro para a requalificação de edifícios nas freguesias 
O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sessão realizada no dia 15 de 

setembro, nos termos do artigo 25.º n.º 1 alínea j) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por 

maioria, com duas abstenções dos eleitos do PS, aprovar os seguintes apoios para recuperação de 

edifícios nas freguesias do concelho: 

 

 Apoio financeiro no valor de 20.000€ (vinte mil euros) à Junta de Freguesia de Brinches, para a 

requalificação do edifício sito no Largo do Adro, n.º 9, em Brinches;  

 Apoio financeiro à Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, no valor de 20.000,00 (vinte mil 

euros), para a execução da cobertura e requalificação de vãos do edifício da antiga Casa do Povo, 

sito na Rua do Rossio, em Vila Verde de Ficalho, propriedade da Junta de Freguesia; 

 Apoio financeiro à União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, no valor de 

40.000,00 € (quarenta mil euros) para a requalificação do Centro Cultural de Vale de Vargo (para 

apoio a associações) e da ex-cooperativa de consumo em Vila Nova de S.Bento (tendo em vista 

um espaço coletivo e de apoio ao cante); 

 Apoio financeiro à Junta de Freguesia de Pias, no valor de 20.000 € (vinte mil euros), para 

proceder à requalificação dum edifício, situado na Rua do Jogo dos Paus, nº 22 em Pias, que se 

pretende para apoio ao movimento associativo. ------------------------------------------------------------------- 
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20. Repartição de encargos relativa a contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma 

da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a IP 
Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A.  

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, na sessão ordinária realizada no dia 

15 de setembro, de harmonia com a alínea c), do n.º 1, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, 

alterada em último pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6, 

do artigo 22,º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, deliberou, por unanimidade, autorizar a repartição de 

encargos respeitante ao seguinte procedimento: 

 

- Celebração de contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma da via no Ramal de 

Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a IP Património – Administração e Gestão 

Imobiliária, S.A 

Ano Valor s/ IVA IVA Valor c/ IVA 

2017 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2018 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2019 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2020 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2021 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2022 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2023 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2024 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2025 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2026 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2027 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2028 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2029 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2030 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2031 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2032 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2033 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2034 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2035 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2036 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2037 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2038 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2039 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2040 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 
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2041 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

 
 

21. Pedido de autorização à celebração de contrato de subconcessão de uso privativo da 
plataforma da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a 
IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A.  

A Câmara tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sessão realizada no dia 15 do corrente 

mês de setembro, deliberou por unanimidade, aprovar a celebração do contrato de subconcessão de uso 

privativo da plataforma da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976, ao abrigo da 

competência prevista na alínea p) do nº 1 do artigo 25º do mesmo diploma legal. ---------------------------------- 
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22. Assuntos gerais de interesse autárquico 

O Órgão Executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos: 

 

22.1.CIMBAL – Nota de Imprensa 
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22.2. Autoridade Nacional de Proteção Civil 
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22.3. Grupo Parlamentar do PCP – Pergunta sobre dificuldade em garantir obstetras para o 

Serviço de Urgência na ULBSA 
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23. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 178 referente ao dia 19 de 

setembro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 865.790,43 (oitocentos e sessenta e 

cinco mil, setecentos e noventa euros e quarenta e três cêntimos e 168.735,75 (cento e sessenta e oito 

mil, setecentos e trinta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

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

 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Daniel Veiga, fez a seguinte intervenção, 

que se transcreve:  

 

«Após 4 anos de mandato, reconheço a dificuldade e todos os obstáculos e problemas, 

solucionados em equipa, sendo esta formada por todos os funcionários da câmara municipal de 

Serpa, sem exceção. 

 

Ao Presidente Tome Pires, à Vereadora Isabel Estevens, aos Vereadores Carlos Alves e Miguel 

Valadas, a todos os membros da Assembleia Municipal, à Drª Anabela, um agradecimento pela 

compreensão e pela ajuda, por forma a poder conhecer melhor a organização e gestão pública.  

 

Devo dizer que trabalhamos sempre com o concelho de Serpa ao peito, sempre ao lado das 

necessidades das populações e dos trabalhadores, lutando para que se faça uma distribuição de 

oportunidades de igual modo para todos. 

 

Digo que irei ausentar-me deste órgão, mas espero um dia voltar e poder contribuir com mais 

conhecimento e uma visão sempre atualizada dos nossos objetivos e missões.  

 

Dizer que sempre lutei por políticas de crescimento industrial, assim como políticas de emprego e 

de apoio técnico aos jovens, e aos mais idosos, condições para viverem com conforto e bem-

estar. 

 

Temos muita gente nova por o Concelho de Serpa, disposta a ajudar a desenvolver políticas base, 

para o crescimento económico pela industrialização, o turismo de património e religioso, assim 

como empresas nacionais e internacionais que vendem os nossos produtos endógenos, agora 

inovados e com algum valor acrescentado. 

 

É nesta direção que devemos ir, defender o que é nosso, apostar na originalidade e singularidade 

http://ausente.me/
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das nossas matérias-primas. Acarinha-las, promove-las, e faze-las valer pela qualidade. 

 

Lutar, mais agressivamente pelos nossos serviços públicos, não deixando que fechem serviços de 

primeira necessidade como, hospitais, centros de saúde, finanças, segurança social, correios. 

GNR. 

 

À minha equipa de Vereadores do PS, da qual faço parte, um agradecimento especial ao Vereador 

Noel Farinho, à Vereadora Paula Pais e ao Vereador João Santos, pelo carinho, compreensão e 

pelo conhecimento e experiência que adquiri. 

 

Obrigado aos meus Pais, à Silvina Galego, pela ajuda e compreensão, à minha Filha Rita Galego 

Veiga que esteve presente nesta última reunião pública deste mandato 2013/2017. 

 

O meu muito Obrigado. 

Daniel Abraços Veiga» -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio também a Srª Vereadora Isabel Estevens para fazer o seu agradecimento e referir o trabalho 

realizado ao longo do mandato em nome deste concelho e para todas as pessoas do concelho. ------------- 

 

 

Período de Intervenção do Público 

Começou por intervir o Sr. Carlos Alberto Lima dos Santos André, para expor o assunto relacionado com o 

seu processo, que decorre na autarquia há alguns anos, respeitante à degradação de uma casa, junto à 

sua habitação, no n.º 21 da Rua dos Quarteis, em Serpa, uma vez que o telhado está a ruir, o que provoca 

infiltrações na sua habitação. Referiu as cartas que tem enviado para a autarquia desde 2008 e quanto à 

última enviada este ano, ainda não obteve resposta. ----------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que foi efetuada vistoria, conforme é procedimento habitual nestas situações, 

contudo, existem cerca de 200 casos desta natureza no concelho e dai a maior dificuldade em resolver 

todas as situações com a brevidade desejada. Explica ainda como se processa a intervenção da autarquia 

nestas situações em que se desconhecem os proprietários dos imóveis, uma vez que, para a Câmara 

poder intervir, primeiro o Tribunal tem que declarar a posse administrativa, o que torna o processo moroso 

e depois de efetuada a intervenção necessária, o imóvel passa novamente para a posse do proprietário.  

No que diz respeito ao assunto em causa, informa o requerente que o seu processo está em sexto ou 

sétimo lugar na hierarquia de intervenção, prevendo-se que num prazo de seis meses se consiga resolver.  

 

Interveio ainda o Sr. Daniel Garcia Seita Machado, residente em Vale de Vargo, para abordar um assunto 

que já apresentou na autarquia e relativamente ao qual já se realizaram algumas entrevistas, mas que 



ATA N.º 19/2017 

20 DE SETEMBRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 26 

considera não ter ficado resolvido, pelo que, foi manifestada disponibilidade por parte do Sr. Presidente 

para receber o Sr. Daniel em data a combinar, tendo ficado acordado que, durante o dia de amanhã, o 

requerente será contatado pelos respetivos serviços da Câmara, para se agendar a referida reunião. ------ 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto no n.º 4 

do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em minuta, por unanimidade, 

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

 
1. Isenção de pagamento de taxa  

2. 15.ª Alteração ao Orçamento e 14.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

3. Sociedade Desportiva e Recreativa 5 de outubro de Pias e Sociedade 5 de Outubro de Vale de 

Vargo 

4. Construção de apoio agrícola (Telheiros, Pias) – Caducidade do alvará de licença de obras 

5. Propriedade horizontal, na Rua Pedro Anes, em Serpa – Requerente: Betão e Taipa Pro, Lda 

6. Proposta de protocolo de fornecimento de refeições aos alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do 

Ensino Básico 

7. Futebol Clube de Vale de Vargo – Proposta de apoio para aquisição de caixas de transporte de 

pombos para concursos 

8. Dimfarm – Unipessoal, Lda – Pedido de lote na Zona Industrial de Serpa 

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

Rua das Portas de Beja, s/n, em Serpa 

10. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Pias 

11. Subsidio para a ARPIVAGO – Associação de Reformados, Pensionistas e idosos de Vale de 

Vargo – Anulação de deliberação 

12. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 2017/2018 – 2ª Fase 

13. Proposta de cedência de equipamento informático 

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

15. Proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa e revisão 

16. Aquisição de gasóleo rodoviário – Repartição de encargos  

17. Terceira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal  

18. Segunda revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e terceira revisão ao Orçamento da 

Câmara Municipal 

19. Apoio financeiro para a requalificação de edifícios nas freguesias 

20. Repartição de encargos relativa a contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma da via 

no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a IP Património – 

Administração e Gestão Imobiliária, S.A.  
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21. Pedido de autorização à celebração de contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma 

da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a IP Património – 

Administração e Gestão Imobiliária, S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H40 da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º do 

Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 15 de outubro de 2013, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e 

subscrevo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  O Presidente da Câmara                A Secretária 

 

 

         ______________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                        (Anabela Baleizão Cataluna) 
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