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Reunião ordinária de 18 de outubro de 2017 
  

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

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 21/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 18 

 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Na Sala de Sessões da Camara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 18 

de outubro 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nos termos do artigo 44.º n.º 3 da Lei n.º 169/99, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, o Sr. 

Presidente da Câmara verificou a identidade e legitimidade de Paula de Jesus Godinho Pais Soares, a 

qual faltou justificadamente ao ato de instalação dos Órgãos, realizado no dia 13 do corrente mês de 

outubro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aprovação da Ata n.º 20/2017 

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 20, relativa à reunião realizada no dia 4 de outubro, a qual foi previamente 

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção dos eleitos que não participaram na 

referida 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. Regimento da Camara Municipal  

2. Periodicidade das reuniões da Camara Municipal 

3. Delegação de competências 

4. Fixação do número de vereadores a tempo inteiro 

5. Ratificação de despachos, no âmbito da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto 

6. 16ª Alteração ao Orçamento e 15.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

7. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

8. Licenças de recinto improvisado – Ratificação  

9. Licença para realização de provas desportivas – Ratificação  

10. Direito de preferência – Anúncio n.º 26861/2017 

11. Direito de preferência – Anúncio n.º 36559/2017 

12. Parecer sobre aumento de compartes no prédio denominado “Afluentes do Barranco da Forca” ou 

“Vale Traves”, em Vila Nova de S.Bento 
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13. Constituição de compropriedade no prédio rústico 235-K, em Serpa 

14. Projeto de emparcelamento simples – Artigos 3-F e 5-F na freguesia de Pias 

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

Retificação de áreas  

16. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Monte Manatiz”, na freguesia 

de Pias  

17. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Herdade do Texeira”, na 

freguesia de Pias 

18. Sociedade 5 de Outubro de Vale de Vargo – Pedido de apoio 

19. Proposta de adiantamento de subsídio às associações com funcionamento por época desportiva 

(2017/2018) 

20.  Empreitada de execução dos passadiços do “Pulo do Lobo” – Abertura de procedimento 

21. Aquisição de gasóleo simples – Abertura de concurso público internacional 

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

2017/2018 – 3ª Fase 

23. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no concelho de Serpa – Rua Francisco 

Torrão, n.º 4 em Serpa 

24. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no concelho de Serpa – Rua do Forte, 

n.º 8 em Serpa 

25. Proposta de apoio para a antestreia do filme “Nascido em Angola” 

26. Boxerpa – Associação Desportiva de Desportos de Combate e Atividades Gímnicas – Pedido de 

apoio 

27. Proposta de atribuição de lote na Zona Industrial de Serpa – Luís Miguel Dias Medeiros  

28. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro aos prédios sito no 

Largo de Nossa Senhora dos Remédios, s/n em Serpa 

29. Aquisição de propriedade plena – Rua 1.º de Maio, n.º 1 em Serpa 

30. Proposta de atribuição de gabinete no CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

de Serpa 

31. Proposta de 4ª alteração ao Loteamento 1 da Zona Industrial de Serpa – Fase II 

32. Subscrição do capital social da AGDA,SA  

33. Resumo Diário da Tesouraria 

 

Antes de iniciar a ordem do dia, o Sr. Presidente da Câmara interveio para dar as boas vindas aos novos 

eleitos e desejar a todos um bom trabalho durante os quatro anos que se seguem. -------------------------------- 
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ORDEM DO DIA 

 

1. Regimento da Camara Municipal  

Procedeu-se à distribuição por todos os membros do Órgão Executivo e colocou-se à sua consideração, o 

Regimento da Câmara Municipal que se encontrava em vigor, aprovado no início do anterior mandato.  

O referido Regimento encontra-se elaborado em conformidade com a Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e com a Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro e com base no regimento-tipo remetido às Autarquias pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Intervenções 

Começou por intervir a Srª Vereadora Paula Pais para, à semelhança da proposta efetuada pelos eleitos 

do Partido Socialista em anteriores mandatos, propor que as reuniões do Órgão Executivo sejam 

semanais e que as públicas, no corrente mandato, se realizem também em A-do-Pinto, Santa Iria e Vales 

Mortos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que, relativamente à periodicidades, é preferível manter as reuniões 

quinzenais, para não dificultar o normal funcionamento dos serviços e porque se tem verificado ser 

suficiente, além de que, a delegação de competências, permite que muitos processos sejam despachados 

atempadamente pelo Presidente e Vereadores a tempo inteiro. No que se refere à possibilidade de 

descentralizar as reuniões públicas para outras localidades, diz que poderá o assunto ser analisado, 

aquando da aprovação da calendarização das reuniões para o ano de 2018. --------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 39.º alínea a) da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Regimento da Câmara Municipal, que se anexa à presente 

ata, dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Periodicidade das reuniões da Camara Municipal 

Foi dado conhecimento ao Órgão Executivo da periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para o 

corrente ano de 2017, aprovada no anterior mandato, tendo sido deliberado, na reunião de 16 de outubro 

de 2013, que as reuniões da Câmara Municipal para esse mandato, seriam quinzenais e realizar-se-iam à 

quarta-feira, pelas catorze horas e trinta minutos. As reuniões seriam públicas e não públicas, de forma 

intercalada, havendo lugar a uma pública mensalmente, que se realiza às 17H30.  -------------------------------- 
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Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2017 
Mês jan. fev

. 
março abril maio junho julho agosto set. out. nov. dez. 

Dia 11 a) 8a) 8a) 5 (a) 3(a) 14 12 9 6  4  2  13 a) 

Dia 25  22  22 19 17 28a) 26 a) 23 a) 20 (a) 18(a) 15(a) 27 

Dia      31(a)      29  

Nota: as reuniões assinaladas com a) são públicas 

 

Mês Dia Freguesia Hora Local 

janeiro 11 Brinches 17H30 Centro Cultural de Brinches 

fevereiro 8 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

março 8 Pias 17H30 Salão Polivalente de Pias 

abril 5 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

maio 3 Vale de Vargo 17H30 Salão Polivalente de vale de Vargo 

maio 31 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

junho 28 Vila Nova 
S.Bento 

17H30 Salão Polivalente de Vila Nova de S.Bento 

julho 26 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

agosto 23 Vila Verde de 
Ficalho 

17H30 Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho 

setembro 20 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

outubro 18 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal  

novembro 15 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

dezembro 13 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 
 

Face ao início do novo mandato, colocou-se à consideração o horário e periodicidade das reuniões da 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Em cumprimento do estipulado no n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Órgão 

Executivo deliberou, por unanimidade, que as reuniões da Câmara Municipal para o mandato 2017/2021, 

continuam a realizar-se à quarta-feira, pelas 14H30 e serão públicas e não públicas, de forma intercalada, 

havendo lugar a uma pública mensalmente, realizando-se as públicas às 17H30. ---------------------------------- 

 
 

3. Delegação de competências 

Considerando:  

- Que existe a possibilidade jurídica do órgão executivo do Município delegar no respetivo Presidente 

um conjunto de competências que, pela sua natureza, são indispensáveis ao normal funcionamento 

dos serviços administrativos;  
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- Que, na esteira de tal credencial, se integram um conjunto de matérias suscetíveis de delegação, 

designadamente as que se relacionam com a organização e funcionamento dos serviços municipais e 

de gestão corrente da Autarquia;  

- Que assumem particular importância, pela estrita conexão com as legítimas expectativas dos 

munícipes, as atinentes designadamente ao planeamento e desenvolvimento urbanístico e 

licenciamento de obras de edificação; 

- Que a figura da delegação de competências, irá permitir um mais eficiente tratamento de processos 

administrativos, garantindo-se, por esta via, maior celeridade na obtenção da competente decisão 

administrativa;  

 

Proposta de Delegação:  

De acordo com as razões anteriormente aduzidas, propõe-se à Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo 

das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 34.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dos artigos 

44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro e demais legislação que a seguir se elenca, a delegação no Presidente da Câmara, com a 

faculdade de subdelegação nos respetivos Vereadores e/ou dirigentes dos serviços municipais, das 

seguintes competências: 

 

1. Ao abrigo do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

d) Executar as opções do plano e orçamento;  

f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de empreitadas 

e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba;  

t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, 

administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e 

urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal;  

v) Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em 

parceria com as entidades competentes da administração central e com instituições particulares de 

solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal;  

w) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que 

ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas;  

x) Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente 

previstos; 

y) Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução, conservação 

ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos insalubres, incómodos, 

perigosos ou tóxicos, com exceção das operações de loteamento; 

cc) Alienar bens móveis;  

gg) Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares;  
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ii) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos;  

jj) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos;  

kk) Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou 

outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade municipal, 

quando não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após 

notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca 

e duradoura; 

ll) Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central;  

nn) Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central;  

qq) Administrar o domínio público municipal;  

rr) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos;  

tt) Estabelecer as regras de numeração dos edifícios;  

ww) Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município; 

zz) Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra natureza, que 

salvaguardem e perpetuem a história do município;  

 

2 - Ao abrigo do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro: 

2.1 - Do número 2 do artigo 4º, a competência de emissão de licença administrativa prevista nas 

seguintes alíneas: 

b) As obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área não abrangida por 

operação de loteamento;  

c) As obras de construção, de alteração ou de ampliação em área não abrangida por operação de 

loteamento ou por plano de pormenor;  

d) As obras de conservação, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis 

classificados ou em vias de classificação, bem como de imóveis integrados em conjuntos ou sítios 

classificados ou em vias de classificação, e as obras de construção, reconstrução, ampliação, 

alteração exterior ou demolição de imóveis situados em zonas de proteção de imóveis classificados ou 

em vias de classificação;  

e) Obras de reconstrução das quais resulte um aumento da altura da fachada ou do número de pisos;  

f) As obras de demolição das edificações que não se encontrem previstas em licença de obras de 

reconstrução;  

h) As obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis em áreas 

sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, sem prejuízo do disposto em 

legislação especial;  

i) Operações urbanísticas das quais resulte a remoção de azulejos de fachada, independentemente da 

sua confrontação com a via pública ou logradouros; 
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j) As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a comunicação prévia ou isentas de 

controlo prévio, nos termos do referido diploma. 

 

2.2 – Do número 3 do artigo 4º, a competência para emissão de licença administrativa dos atos 

de reparcelamento da propriedade de que resultem parcelas não destinadas imediatamente a 

urbanização ou edificação, mediante vontade dos proprietários. 

 

2.3 – Do número 6, do artigo 4º, a competência para emissão de licença administrativa, nas 

operações urbanísticas sujeitas a comunicação prévia quando o interessado, no requerimento 

inicial, optar pelo regime de licenciamento. 

 

2.4 - Do número 4 do artigo 5º, a competência para a aprovação da informação prévia, regulada 

nos artigos 14º ao 17º. 

 

2.5 - Do número 2 do artigo 117º, a competência para autorizar o pagamento fracionado de 

taxas. 

 

3 - Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 310/2002 de 18 de dezembro, nos termos dos artigos 1.º e 3.º, 

numero 1: 

- A realização de acampamentos ocasionais fora dos locais adequados à prática do Campismo e 

Caravanismo (artigo 18º); 

- A realização de arraiais, romarias, bailes, provas desportivas e outros divertimentos públicos 

organizados nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre, salvo quando tais atividades 

decorram em recintos já licenciados pela Direcção-Geral dos Espetáculos (artigo 29º) 

- O licenciamento das tradicionais fogueiras de Natal e dos santos populares (artigo 39º, número 2). 

 

4 – Nos termos do artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro, na redação do 

Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro e posteriores alterações, em conjugação com os 

números 1 e 4 do artigo 5º, do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro; 

- A competência de emissão de licença administrativa, para a instalação de recintos fixos de 

espetáculos e de divertimentos públicos; 

- A competência para a aprovação da informação prévia, para a instalação de recintos fixos de 

espetáculos e de divertimentos públicos; 
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 Deliberação  

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por 

maioria, com três abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista, delegar no Presidente da 

Câmara, as competências acima indicadas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. Fixação do número de vereadores a tempo inteiro 

De acordo com o disposto no artigo 58º, n.º 1, alínea d), da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a 

redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, compete ao presidente da câmara municipal decidir sobre a 

existência de vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo e fixar o seu número, até ao limite de 

um, no caso dos municípios com menos de 20.000 eleitores. 

Acrescenta o número 2, do mesmo dispositivo, que compete à câmara municipal, sob proposta do 

respetivo presidente, fixar o número de vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo que 

excedam os limites previstos no número anterior. 

Finalmente, compete ainda ao Presidente da Câmara, de acordo com o n.º 4, do citado artigo 58º, 

escolher os vereadores a tempo inteiro e a meio tempo, fixar as suas funções e determinar o regime do 

respetivo exercício.  

Em face do exposto, proponho que o Órgão Executivo, nos termos do n.º 2, do artigo 58.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, com a redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, delibere fixar em número 

de dois, os vereadores em regime de tempo inteiro, para além do limite de um, determinado pela alínea 

d), do n.º 1, do mesmo artigo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do nº 2, do artigo 

58º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com a redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, fixar em 

número de dois, os vereadores em regime de tempo inteiro para o atual mandato de 2017-2021. ------------- 

 

 

5. Ratificação de despachos, no âmbito da Lei n.º 47/2005, de 29 de 

agosto 

A Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto, estabelece o regime de gestão limitada dos órgãos das autarquias 

locais e seus titulares. Para efeitos da presente lei, considera-se período de gestão, aquele que medeia 

entre a realização de eleições e a tomada de posse dos novos órgãos eleitos.  

Os processos apresentados para ratificação foram os seguintes: -------------------------------------------------------- 
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Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Iria 

VII Passeio BTT Rota 

do Pulo do Lobo 

16041 

2017.10.03 

 

8 de outubro 

 

6 de outubro 

João Teles Carapinha 

Mestre 

Renovação da 

licença de veículo 

afeto ao transporte 

em taxi 

 

15410 

2017.09.18 

 

---- 

 

4 de outubro 

Clube Atlético 

Aldenovense 

Licença de ruido para 

espetáculo  

16094 

2017.10.03 

7 de outubro  6 de outubro 

 

Os eleitos do Partido Socialista voltaram a reafirmar a sua posição, que tem sido manifestada já em 

anteriores mandatos, de que deverá evitar-se as situações de ratificação de despachos, devendo os 

assuntos, sempre que possível, ser objeto de deliberação do Órgão Executivo, contudo, esta situação em 

concreto é compreensível, pois decorre de uma imposição legal. -------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 3.º n.º 2 da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto e artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os despachos proferidos pelo 

Sr. Presidente, relativamente aos processos atrás indicados. ------------------------------------------------------------- 

 

 

6. 16ª Alteração ao Orçamento e 15ª 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 três abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista, aprovar a 16ª 

alteração ao Orçamento e 15.ª alteração 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Pedidos de isenção 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: 
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Entidade Doc. Entrada Evento/Data Licença Taxa 

Associação Desportiva de Vila 

Nova de S.Bento 

15279 

2017.09.14 

 

VII Passeio Equestre 

30 de setembro 

Alvará de 

licenciamento do 

passeio 

33,66€ 

Casa do Benfica em Serpa 15555 

2017.09.20 

 

 

Ocupação de via 

pública 

 

Sociedade Artística Reguenguense 15569 

2017.09.20 

Rali Flor do Alentejo Alvará de 

licenciamento  

33,66 

Comissão Festas Santa Iria 15917 

2017.09.28 

Baile Recinto 

improvisado e 

licença de ruido 

 

Associação Cultural e Recreativa 

de Santa Iria 

16044 VII Passeio de BTT 

Rota Pulo do Lobo 

8 de outubro 

Alvará de 

licenciamento 

33,66 

Clube Atlético Aldenovense 16095 

2017.10.03 

Baile  

6 de outubro 

Licença de ruido 20,00 

Associação Estudantes da Escola 

Secundária de Serpa 

15724 

2017.09.25 

Espetáculo 

Pavilhão multiusos 

Serpa 

 

Licença de ruido  

20,00 

 

Intervenções 

Sobre este assunto e à semelhança do que tem sido proposto em anteriores reuniões pelos eleitos do PS, 

o Sr. Vereador António Mariano propõe que este tipo de isenções seja incluído no respetivo regulamento, 

para tornar o processo mais célere e fácil, quer para as associações, quer para a Câmara Municipal.  

 

O Sr. Presidente disse que, na devida altura, poderá ser analisado o possível enquadramento destas 

isenções no regulamento de apoio às associações. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

8. Licenças de recinto improvisado 

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

75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, respeitante ao 

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

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Comissão de Festas de 

Pias 

Espetáculo de fim de 

festa 

“Casões da UCP”  

15130 

2017.09.13 

30 de 

setembro 

29 de 

setembro 
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9. Licenças para realização de prova desportiva – Ratificação  

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

75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, respeitantes ao 

licenciamento de prova desportiva: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Associação Desportiva de Vila 

Nova de S.Bento 

VII Passeio 

Equestre 

15271 

201709.14 

30 de 

setembro 

28 de 

setembro 

 

 

10. Direito de preferência – Anúncio n.º 26861/2017 

 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação 
Banco BPI ; NIF/NIPC - 501214534  
 
E-mail 
lucino.manuel.pequeno@bancobpi.pt  
Telefone 
217226840  
Endereço - Rua Braamcamp, nº. 11 - 7º, 1250 - 049 Lisboa  

 
 

 Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Banco BPI 501214534 

  
 Comprador(es) 

 Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Anna Catarina Cosmelli Jakobsson 268318018 

Johanna Margarida Cosmell Jakobsson 291885225 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ---- ; Descrição em Ficha- 2636 ; Artigo Matricial - 1564  
 
Quota Parte - ---- ; Fração Autónoma - ----  
 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 95 m2  
 
Área Total - ---- Hectares  
Arrendado - Não ; Destino – Habitação 
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Localização do Imóvel  
Endereço  RUA DO LAZARETO, 38 em Santa Iria 
 
Distrito - Beja ; Concelho - Serpa ; Freguesia - Serpa (Salvador)  

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda  
 
Preço - 25000  Moeda Euros  
 
Data previsível do negócio - 19-07-2017  
 

Sobre este pedido, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, não se localizando 

este numa zona considerada privilegiada, e atendendo ao valor do prédio, sugerem que a Câmara não 

exerça o direito de preferência. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade não exercer o direito de 

preferência na venda do imóvel sito na Rua do Lazareto, em Santa Iria, pelo valor proposto de 25.000,00 € 

(vinte e cinco mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Direito de preferência – Anúncio n.º 36559/2017 

 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação -Conservatória do Registo Predial de Beja  
NIF/NIPC - 600004490  
 
E-mail - predial.beja@irn.mj.pt  
Telefone - 284310960  
 
Endereço - Praça do Ultramar nº 1-A- Beja  
 
Vendedor(es) 

 Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Maria Dulce Gonçalves Carrasco Palma 132459060 

Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Luís da Assunção Alonso Figueiredo 134448235 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ---- ; Descrição em Ficha - 1300 ; Artigo Matricial - 72  
Quota Parte - ---- ; Fração Autónoma - ----  
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI)- 2150 m2  
Área Total - ---- Hectares  
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Arrendado - Não ; Destino - Habitação    
 
Localização do Imóvel –  
Endereço - Rua de Santo António, nº 28  
Distrito - Beja ; Concelho - Serpa ; Freguesia - Serpa (Salvador)  
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda  
 
Preço – 92000 Moeda - Euros  
 
Data previsível do negócio - 26-09-2017  
 

Na sequência do pedido, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do território informa que, apesar da 

habitação se localizar numa zona privilegiada, dentro da área de influência do Plano de Salvaguarda, 

atendendo às características do imóvel e ao valor do prédio, sugerem que a Câmara não exerça o direito 

de preferência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito 

de preferência na venda do imóvel sito na Rua de Santo António, n.º 28 em Serpa, pelo valor proposto de 

92.000,00 € (noventa e dois mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Parecer sobre aumento de compartes no prédio denominado 

“Afluentes do Barranco da Forca” ou “Vale Traves”, em Vila Nova de 

S.Bento 

Foi requerido por Joana Raquel Prior Neto, na qualidade de Notária do Cartório Notarial de Serpa, a 

emissão de parecer favorável sobre a constituição de compropriedade, conforme o disposto e para os 

efeitos previstos no artigo 54º, n. º1, da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. 

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

Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à constituição de compropriedade, no 

prédio rústico denominado “Afluentes do Barranco da Forca, Serra de Serpa” ou "Vale Traves”, descrito na 

competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 5326/20170910 da extinta freguesia de Vila Nova 

de São Bento e inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo 11 – Secção T, com 18,275hectares, na 

proporção de 1/2 a José Sebastião Pereira da Palma e 1/2 a Manuel Anica da Palma, decorrente do óbito 

de Maria Anica e de Manuel António da Palma, por não se verificar que a referida transmissão, vise ou 

dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o 

disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. ------------------------------------------------------------- 
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13. Constituição de compropriedade no prédio rústico 235-K, em Serpa 

Informa a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, que pretende Joana Raquel Prior Neto, na 

qualidade de Notária do Cartório Notarial de Serpa, a emissão de parecer favorável, conforme o disposto e 

para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho, designadamente a constituição de compropriedade, 

referente ao prédio rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º1823/19950123, inscrito 

na matriz predial sob o artigo 235-K, denominado estrada do Peixoto, Corujo e Caminho do Peixoto, da 

extinta freguesia de Salvador, com 1,4375hectares (olival), propriedade de José Domingos do Rosário 

Paraíba. 

No Plano Diretor Municipal em vigor, o prédio rústico insere-se nas seguintes classes de espaço: 

- Planta de ordenamento - Maioritariamente em outros espaços agrícolas e minoritariamente em espaços 

agrossilvopastoris;  

- Planta de condicionantes - Totalmente na Reserva Ecológica Nacional e maioritariamente na Reserva 

Agrícola Nacional. 

 

No Plano de urbanização de Serpa em vigor, insere-se nas seguintes classes de espaço: 

- Planta de zonamento – outros espaços agrícolas ou agrossilvopastoris; 

- Planta de condicionantes - Totalmente na Reserva Ecológica Nacional e maioritariamente na Reserva 

Agrícola Nacional. 

Pretende-se adjudicar, decorrente de venda a Amílcar dos Prazeres Bento Martins e a Lénia Dias Fidalgo, 

na proporção 50% para cada novo comproprietário (7187,50m2). 

De harmonia com o n. º2, do supracitado dispositivo legal, a Câmara Municipal só pode emitir parecer 

desfavorável “com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico em 

violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”, conforme o disposto e para os efeitos 

previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 70/2015 de 16 de julho. 

A quota ideal a transmitir a cada um dos novos comproprietários, com 7187,50m2, não dispõe de 

“qualquer rendibilidade económica não urbana”, face à entrada em vigor da portaria n.º 219/2016 de 9 de 

agosto, que aumentou a unidade de cultura (ex: áreas de regadio – 4 hectares e áreas de sequeiro – 24 

hectares). 

Contudo, acresce que Amílcar dos Prazeres Bento Martins e Lénia Dias Fidalgo, vivem maritalmente. 

Atendendo ao parecer emitido no Doc/E/ 9580/2017 e deliberado em reunião de Câmara de 14 de junho, 

que se transcreve: “considero que quando estamos perante indivíduos casados, independentemente do 

seu regime de casamento ou unidos de facto, a emissão de parecer favorável ao aumento de compartes, 

única forma possível de aquisição de prédios rústicos, não deverá ser recusado uma vez que a aquisição, 

nestas circunstâncias, não visa, a expansão ou o surgimento de novas áreas de génese ilegal. Pelos 

factos acima descritos, proponho que o presente pedido seja novamente presente a reunião de camara 



ATA N.º 21/2017 

18 DE OUTUBRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 16 

para emissão de parecer favorável, e que o mesmo procedimento seja adotado para outras situações 

idênticas.” 

Pelo atrás exposto, propõem que seja igualmente emitido parecer favorável à peticionada constituição de 

compropriedade no prédio rústico supra identificado. ----------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação  

Face ao parecer técnico, a Camara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

constituição de compropriedade nos prédios acima designados. ------------------------------------------------------- 

 

 

14. Projeto de emparcelamento simples – Herdade do Carvalhal, na 

freguesia de Pias 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que foi requerido por Luís Augusto Ângelo, 

na qualidade de proprietário do prédio rústico denominado “Carvalhal”, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n. º2299/20021121, inscrito na matriz predial sob o art.º.3, da secção F, da freguesia 

de Pias, com a área de 78,5930 hectares (foram desanexados 5,50840hectares e 1010,00m2, resultando 

72,9836 hectares), destinado a eucaliptal, olival, terra de cultura arvense e sobreiros, certidão de 

aprovação do projeto de emparcelamento simples, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 

do artigo 9.º da Lei 111/2015, de 27/08 (regime da estruturação fundiária), resultante da aquisição de 

prédio rústico confinante: 

- Denominado “Carvalhal”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. º2253/20020220, inscrito 

na matriz sob o art.º º5 da seção F da freguesia de Pias, com 6,55 hectares, destinado a olival, solo 

subjacente de cultura arvense de olival. 

Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa, os prédios rústicos referidos encontram-se afetos: 

Art.º 3 -F 

- Carta de ordenamento: parcialmente em “Espaços Agrossilvopastoris”, em “Espaços Naturais”, 

“Corredores 

Ecológicos Existentes”,” Espaços de Ocupação Turística” e no perímetro urbano da Mina da Orada; 

- Carta de condicionantes: minoritariamente na “Reserva Ecológica Nacional”, na “Reserva Agrícola 

Nacional”, maioritariamente em “Sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou exemplares 

isolados”. É atravessado por linhas do domínio público hídrico, por rede elétrica de alta e baixa tensão. 

Art.º 5-F 

- Carta de ordenamento: maioritariamente em “Espaços Agrícolas de Regadio”, minoritariamente em 

“Espaços Agrossilvopastoris”, em “Outros Espaços Agrícolas” e em “Corredores Ecológicos”. É 

atravessado por cursos de água e albufeiras existentes e pela estrada nacional 258; 

- Carta de condicionantes: maioritariamente na “Reserva Ecológica Nacional”, minoritariamente na 

“Reserva Agrícola Nacional”. É atravessado por linhas do domínio público hídrico, por rede elétrica de alta 

tensão e pela estrada nacional 258. 
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Da análise ao pedido, verifica-se que a área resultante da aquisição do prédio rústico confinante, resulta 

uma área com 79,5336hectares, observando a superfície máxima resultante do redimensionamento de 

explorações agrícolas, prevista no anexo I da n.º Lei n.º 111/2015 de 27 de agosto (terreno de sequeiro - 

180hectares). 

Conforme ainda no n. º2 e n. º4 do art. º30 da Lei n.º 111/2015 de 27 de agosto: 

“Os prédios resultantes de operações de emparcelamento simples não podem ser fracionados durante o 

período de 15 anos a partir da data do seu registo.” 

“Os ónus de não fracionamento previstos nos números anteriores devem ser inscritos no registo predial.” 

 

Deliberação  

Pelo exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º 3 do art.º 9.º da Lei n.º 

111/2015, de 27 de agosto, e para efeitos do estabelecido no n.º 2 do art.º 9.º, a Camara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar o presente projeto de emparcelamento simples. -------------------------- 

 

 

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

“Agualdinhas” em Brinches - Retificação de áreas  

Sobre o processo designado em epígrafe, na reunião do Órgão Executivo realizada no dia 28 de junho do 

corrente ano, foi proferida a seguinte deliberação:  

 

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

proceder ao "emparcelamento simples", conforme previsto no art.º 7.º da Lei n.º111/2015, de 

27/08, de prédio rústico contiguo ao seu.  

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

pelo que propõem a aprovação da operação de emparcelamento simples. 

 

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

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

de parcelas pertencentes a dois proprietários, vulgarmente denominado retificação de extremas, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a operação de emparcelamento simples, 

enquadrável no nº1 do artº 7º  da Lei nº 11/2015 de 27 de Agosto, abrangendo o prédio, art.º 16º 

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

secção J da Freguesia de Brinches com uma área de  122,2750 hectares confinantes. 

 

Assim, da operação resultará: 

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

- O prédio 4 Secção J ficará com uma área de 121,3863» 
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De acordo com a informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 4 do 

corrente mês de outubro, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, proceder à seguinte retificação: 

 

Assim onde se lê: 

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

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

 

Deverá ler-se: 

-  O prédio 16 da secção J ficará com uma área de 131,3863 ha ( 132,2750 -1,7000 +0.8113) 

- O prédio 4 da secção J ficará com uma área de 108,1637 ha ( 107,2750 -0.8113+1,7000) 

 

 

16. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Monte Manatiz”, na freguesia de Pias  

Pretende a requerente, Dr.ª Rosa Barbosa, na qualidade de Advogada, solicitar a emissão de parecer 

favorável conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º1, da Lei n.º 91/95, de 02 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho 

 

A situação, decorre da partilha de bens provenientes de herança e a referida transmissão não visa, nem 

resulta parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e 

para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. 

 

Deliberação  

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

Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento de compartes do prédio 

rustico denominado "Monte Manatiz", descrito na competente Conservatória do Registo Predial de Serpa 

sob o n.º 3071/20080717 e inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Pias, sob o Artigo 5 - Secção 

H, na proporção de:    

 

- 1/5 José António Rosa da Silva Morais de Almeida  

- 1/5 Filipe Rosa da Silva Morais de Almeida 

- 1/5 Ana Cristina Rosa da Silva Morais de Almeida 

- 1/5 Miguel Rosa da Silva Morais de Almeida 

- 1/5 Vasco Rosa da Silva Morais de Almeida 
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17. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Herdade do Texeira”, na freguesia de Pias 

Pretende a requerente, Maria Joaquina Martins Tacão Moura, na qualidade cabeça de casal da herança 

aberta por óbito de seus pais, Virgolino Candeias Tacão e Maria da Encarnação Martins, a emissão de 

parecer favorável, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n. º1, da Lei n.º 91/95, de 

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

 

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

Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento de compartes no prédio 

rústico denominado “Herdade do Texeira”, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 4904/20170428 da freguesia de Pias e inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Pias, sob o 

artigo 10 – Secção F, com 48,6500hectares (foram desanexados 20,0932hectares) e parte urbana inscrita 

na matriz predial urbana sob o art.º1165, com 60,00m2, na proporção de 22095/285568 a Virgolino Martins 

Tacão, 20095/285568 a Maria Joaquina Martins Tacão Moura, 65094/285568 a José Martins Tacão, 

71095/285568 a Almerinda Martins Tacão dos Santos Gaspar, 48095/285568 a Gertrudes Martins Tacão, 

59094/285568 a Teresa da Conceição Martins Tacão, decorrente do óbito de Maria da Encarnação 

Martins, mãe e de Virgolino Candeias Tacão, pai, por não se verificar que a referida transmissão, vise ou 

dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o 

disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. ------------------------------------------------------------- 

 

18. Sociedade 5 de Outubro de Vale de Vargo – Pedido de apoio 

De acordo com a proposta dos respetivos serviços 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 de 

Instrução e Recreio 5 de outubro de Vale de Vargo, um subsidio no valor de 150,00 (cento e cinquenta 

euros) para apoio nas comemorações do seu aniversário (lanche convívio com todos os sócios). ------------- 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 16012. ------------------------ 

 

19. Proposta de adiantamento de subsídio às associações com 

funcionamento por época desportiva (2017/2018) 
 

Considerando que se encontram em apreciação os pedidos de apoio, sob a forma de subsídio, das 

associações locais com funcionamento por época desportiva, considerando que a nova época desportiva 

teve já início, com os encargos inerentes, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, com 

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

adiantamento de 30%  do subsídio atribuído na época desportiva anterior (2016/2017) às associações que 

o requererem e que tenham apresentado plano de atividades para a presente época, conforme quadro 

abaixo: 
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ENTIDADE ADIANTAMENTO 2017/2018 

Futebol Clube de Serpa 6 465,00 € 

Piense Sporting Clube 4 935,00 € 

Clube Atlético Aldenovense 5 700,00 € 

Casa do Povo de Serpa 1 785,00 € 

Sociedade Luso União Serpense 3 952,50 € 

Centro de Cultura Popular de Serpa 4 815,00 € 

Clube Desportivo de A-do-Pinto 607,50 € 

Associação Cultural e Juvenil de Serpa 1 845,00 € 

Academia de Karaté de Serpa 1 230,00 € 

 31 335,00 € 

 
A atribuição do remanescente do valor calculado para a presente época desportiva, a submeter a 
deliberação de reunião de câmara, será efetivada mediante cumprimento dos pré-requisitos exigidos em 
sede de candidatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 16014/2017. ------------ 
 

Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade concordar com a proposta, acima transcrita, para o 
adiantamento de 30% dos subsídios atribuído na época desportiva anterior (2016/2017) às associações 
que o requererem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

20. Empreitada de execução dos passadiços do “Pulo do Lobo” – 

Abertura de procedimento 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em informação datada de 10 do corrente mês 

de outubro, refere que se torna necessário proceder à abertura de procedimento para a Empreitada de 

Execução dos Passadiços do "Pulo do Lobo” e atendendo que o valor estimado da obra é de € 344.623,55 

(trezentos e quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e três euros e cinquenta e cinco cêntimos), a 

acrescer a taxa de IVA legal em vigor, submetem o assunto para apreciação do Órgão Executivo.  

 

Intervenções 

O Sr. Vereador Manuel Soares manifestou-se favoravelmente a este projeto, que permite potenciar e 

dinamizar o turismo, em prol de quem nos vista e dos próprios residentes no concelho.  

O Sr. Presidente aproveitou para informar os novos eleitos sobre o processo de candidatura do referido 

projeto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e nos termos do artigo 36º, nº 1 do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação conjugado com o artigo 18º, 

nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 
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 a) Proceder à abertura de concurso público sem publicidade internacional, de acordo com o 

disposto no art 38º e artº19, nº1, alínea b), ambos do Código dos Contratos Públicos, conjugado com o 

Regulamento UE Nº2342/2015 da Comissão, de 16 de dezembro;  

 b) Aprovar o programa de procedimento e caderno de encargos, de acordo com o disposto no 

artº40, nº1, b) e nº 2 do CCP, conjugado com a competência prevista no nº 1, alínea f) do artigo 33º, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que define o Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, que constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante; 

 c) Que o Júri seja composto pelos seguintes elementos efetivos: Carlos Ferreira, Chefe da Divisão 

de Obras Municipais, como Presidente; Daniel Casteleiro - Técnico Superior e Nuno Canhita- Técnico 

Superior, como Vogais. Como elementos suplentes David Dias - Técnico Superior e Fernanda Barradas - 

Técnica Superior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

21. Aquisição de gasóleo simples – Abertura de concurso público 

internacional 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em informação datada de 10 do corrente mês 

de outubro, refere que, considerando as necessidades futuras de combustível para a frota automóvel e 

Central de Asfalto do Município, torna-se imperativo contratualizar Aquisição de Gasóleo Rodoviário 
para o ano de 2018/19.  
A potencial aquisição foi objeto de autorização prévia do Órgão Deliberativo em sessão de 15/09/2017, 

referente à repartição de encargos de harmonia com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 em 

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

 

Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

 

a) Proceder à abertura de concurso público com publicidade internacional, considerando que o valor 

máximo é de €340.000,00, de acordo com o disposto com o artº20, nº1, alínea b) do Código dos Contratos 

Públicos, conjugado com o Regulamento UE Nº2342/2015 da Comissão, de 16 de dezembro;  

b) Aprovar as peças do procedimento, programa de procedimento e caderno de encargos, de acordo com 

o disposto no artº40, nº1, b) do CCP, conjugado com o disposto no artº18, nº, 1, alínea b) do DL nº 197/99 

de 8 de junho, as quais constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante;  

c) As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 40 dias, após envio para o Jornal Oficial das 

Comunidades Europeias, cfr nº 3 do artigo 136º do CCP;  

d) O Júri será composto pelos seguintes elementos efetivos: Rui Costa, Chefe da DAFRHAJ, como 

Presidente; Cristina Quaresma - Técnica Superior e Nuno Canhita - Técnico Superior, como Vogais. Como 

elementos suplentes: Jennifer Paraíba - Técnica Superior e Fernanda Barradas - Técnica Superior.  
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22. Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico para o ano letivo 2017/2018 – 3ª Fase 

No cumprimento das competências da Câmara Municipal no âmbito de Ação Social Escolar aos alunos do 

1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente alimentação, alojamento e auxílios económico para material 

escolar e livros escolares, 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, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes auxílios 

económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 2017/2018 (3ª fase): 

 

Subsídio para Refeição e Material Escolar 
Pedidos efetuados ao Município após a deliberação de câmara de 20/09/2017 

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 

Ariana Alexandra Rodrigues Augusto ---- X 

Beatriz Lindeza Varela ---- X 

Luana Isabel Ramos Pinto ---- X 

Samuel Cardas Silva Barão ---- X 

Tomás Manuel Lindeza Varela ---- X 

Vítor António Martins Augusto ---- X 

EB1 de Serpa – Escalão B 
 

  

Hugo Filipe Martins Marques de Oliveira ---- X 

Íris Irene Almeida dos Reis ---- X 

EB1 de Vales Mortos – Escalão B 
 

  

Tiago Filipe Palma dos Santos ---- X 

EB1 de Pias – Escalão A 
 

Fátima da Silva Dimas ---- X 

José Augusto Barão Dimas ----- X 

Nuno Miguel Gimenes Figueira ----- X 

Paulina da Silva Dimas ---- X 

Perpétua Filipa Garcia Dimas ---- X 

Salomé Madeira Dimas ----- X 

EB1 de Pias – Escalão B 
 

Francisco Miguel de Oliveira Carajote ---- X 
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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 B 
 

João Pedro Rosa Gomes ----- X 

 
A Gestão Financeira procedeu aos seguintes cabimentos: 

 

Agrupamento N.º 1 Escolas de Serpa: 

 Cabimento n.º15772 (Refeições - EB1 Serpa, EB1 Vales Mortos) 

 Cabimento n.º 15773 (Material Escolar - EB1Serpa, EB1 Vales Mortos e EB1 Pias) 

 

Direção Regional Estabelecimentos Escolares  

 Cabimento n.15774 (Refeições – EB1 Pias)  

 

Agrupamento N.º 2 Escolas de Serpa: 

 Cabimento n.º15775 (Refeições - EB1 Vila Nova São Bento) 

 Cabimento n.º 15776 (Material Escolar - EB1 Vila Nova São Bento; EB1 A-Do-Pinto e EB1 Vila Verde Ficalho) 

Intervenções 

Na sequência das questões levantadas pelos eleitos do PS, o Sr. Presidente informou que iria solicitar aos 

respetivos serviços, a relação com os custos de atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo 

do ensino básico, relativamente ao ano letivo 2016/2017. ----------------------------------------------------------------- 

 

 

23.Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no concelho de Serpa – Rua 

Francisco Torrão, n.º 4 em Serpa 

Foi analisada a seguinte informação do Gabinete de Ação Social e Educação, datada de 11 de 
outubro do corrente ano, respeitante ao pedido de apoio no âmbito do PMARCHS: 

 
Munícipe: Esmeralda Inácia Medeiro Pereira (co-proprietária da habitação com os 2 filhos) 

Morada: Rua Francisco Torrão nº4, Serpa 
Tipo de Apoio: Escalão B (75% CMS e 25% Munícipe), deliberação de apoio de 15 julho 

de 2013 
FUNDAMENTAÇÃO  
Após deslocação a habitação sita na Rua Francisco Torrão nº4 em Serpa, verificou-se a necessidade de 
intervir na cobertura da habitação e alpendre, assim como no acesso ao alpendre que é muito rudimentar, 
conforme se pode verificar no levantamento fotográfico que se segue: 
 



ATA N.º 21/2017 

18 DE OUTUBRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 24 

  
Cobertura da Habitação 

Cobertura e acesso ao alpendre 

 
 

Foram contatados os seguintes empreiteiros para apresentarem propostas: 
- José Picareta, Lda – Até a data não respondeu ao e-mail e após contatos telefónicos sem 
sucesso; 
- Sebastião Nolasco – Está com muito serviço, não está interessado na apresentação de 
proposta; 
- Hélder Ferreira – Está com muito serviço, não está interessado na apresentação de proposta; 
- Imoserpa Lda – Fez visita ao local e apresentou proposta; 
- Bento Rafael – Fez visita ao local e apresentou proposta. 
 

Empreiteiro 
Valor Orçamento  

(com IVA) 
Compartição da CMS 

(75%) 
Encargo do 

Munícipe (25%) 

ImoSerpa, Soc. de 
Const. Lda  

4.596,26€ 3.447,20€ 1.149,07€ 

Bento Neves Rafael  4.612,50€ 3.459,38€ 1.153,13€ 

 
Após reunião com a munícipe, a 10 de outubro de 2017 a mesma indicou ter disponibilidade 
financeira para custear 25% do valor total da obra e assim se avançar com a intervenção com a 
maior brevidade possível, uma vez que a cobertura tem muito repasses.  
 
PROPOSTA 
Dado a urgência por se tratar de cobertura e para celeridade do processo, colocam à 
consideração da Câmara Municipal, o apoio financeiro (art.8º do regulamento) no valor total de 
3.447,20€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 16029/2017.  
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Deliberação  

Face ao exposto e na sequência da deliberação proferida na reunião realizada no dia 15 de 
julho de 2013, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, concordar com a proposta de 
apoio financeiro no valor de 3.447,20 € (três mil, quatrocentos e quarenta e sete euros e vinte 
cêntimos), para as obras na habitação sita na Rua Francisco Torrão, n.º 4 em Serpa, no âmbito 
do Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação. ------------------------------------------ 

 
 

24. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no concelho de Serpa – Rua do 

Forte, n.º 8 em Serpa 

Foi analisada a seguinte informação do Gabinete de Ação Social e Educação, datada de 27 de agosto 

último, relativa ao Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa: 

 

«Armando Jorge Varela Sota, de 52 anos de idade 

Rua do Forte, n.º 8, em Serpa, 

Deliberação de Apoio a 9 de agosto de 2017 

 

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. 

 

Proposta de Intervenção 

 

Após análise do tipo de intervenção a executar no âmbito do PMARCHS e se verificar o risco de ruina 

iminente da habitação e dos danos causados em habitações vizinhas, propõem-se apoio financeiro (art.8), 

tendo em conta que os prazos de execução dos trabalhos reduzem significativamente em comparação 

com um ajuste direto. 

 

Caso seja concedido apoio financeiro o valor a atribuir é de 7.355,40€ (c/iva à taxa 23%).» ------------------ 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 16005/2017. ------------------------------- 

 

Deliberação  
Face ao exposto e na sequência da deliberação proferida na reunião realizada no dia 9 de 
agosto de 2017, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, concordar com a proposta de 
apoio financeiro no valor de 7.355,40 € (sete mil, trezentos e cinquenta e cinco euros e 
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quarenta cêntimos), para as obras na habitação sita na Rua do Forte, n.º 8 em Serpa, no 
âmbito do Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação. ---------------------------------- 
 

 

25. Proposta de apoio para a antestreia do filme “Nascido em Angola” 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, através de informação datada de 6 de setembro, 

informa que a antestreia do filme “Nascido em Angola”, realizado por Rui Goulart e produzido pela Chiado 

Terrasse, realizou-se no dia 15 de setembro, no Cineteatro Municipal de Serpa. A apresentação da longa-

metragem, que integra cenas rodadas no concelho de Serpa, contou com a presença do realizador e de 

alguns atores. 

Nesse âmbito, propõem que seja concedido um apoio no valor de 500,00€ (+ IVA) para minorar as 

despesas de deslocação da cópia, realizador e atores.--------------------------------------------------------------------- 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 16006. ----------------------- 

 

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 produtora Chiado Terrasse um 

subsidio no valor de 500,00 (quinhentos euros), a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, para apoio na 

antestreia do filme “Nascido em Angola”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

Pedido de apoio 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que o Boxerpa participou no dia 30 de 

setembro, em Corroios, no torneio de boxe das Seixaliadas, que faz parte do calendário da competição 

nacional. O Clube participa com 3 atletas de Serpa e 4 de Reguengos de Monsaraz. 

Na altura de apresentação do plano de atividades para 2017 o clube não indicou a participação em provas 

por não ser conhecido o calendário, já que as competições são marcadas ao longo do ano.  

 

O Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, anexo I  não prevê este tipo de apoio para 

modalidades individuais, contudo tendo como base de analise o mesmo critério para outras modalidades 

coletivas o subsidio a atribuir seria de 150,00 € para apoio à deslocação. 

 

Informam ainda que em 2017 foi atribuído ao clube o subsidio de 2 000,00 € e a isenção do pagamento de 

taxas no valor de 14 400,00 € + despesas de água e luz pela utilização do pavilhão Carlos Pinhão, para 

desenvolvimento do plano de atividades.  

O Boxerpa integra o Conselho Municipal do Movimento Associativo com os documentos atualizados. 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 16015. 

 

 



ATA N.º 21/2017 

18 DE OUTUBRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 27 

 

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 BOXERPA um subsidio no valor de 

150,00 (cento e cinquenta euros) para apoio na deslocação ao torneio de boxe Seixaliadas 2017. ----------- 

 

 

27. Proposta de atribuição de lote na Zona Industrial de Serpa – Luís Miguel Dias Medeiros  

No seguimento da disponibilidade de lote na Zona Industrial de Serpa, mediante destaque de parcela do 

lote de terreno denominado Parcela B, dando origem a dois lotes de terreno, propõe o Gabinete de Apoio 

ao Desenvolvimento Económico a atribuição do lote (parcela destacada) ao requerente Luís Miguel Dias 

Medeiros, residente no Monte da Mó, em Vales Mortos, e com estabelecimento comercial aberto na cidade 

de Serpa, o qual solicitou um lote, em dezembro de 2016, para uma área mínima coberta de 200m2 na 

Zona Industrial de Serpa.  

O empresário dedica-se à comercialização de tintas Sotinco e derivados, sendo este o representante da 

marca no Baixo Alentejo. Tem atividade aberta desde 2009 e procura ampliar o negócio através da 

construção de um armazém com melhores condições de acondicionamento de material. 

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

postos de trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a Luís Miguel Dias 

Medeiros o lote de terreno da Zona Industrial de Serpa (parcela destacada), com a área de 379,77m2, 

inscrito na matriz sob o artigo 4096. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

28. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro aos prédios 

sito no Largo de Nossa Senhora dos Remédios, 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 

Face a algumas dúvidas que surgiram durante a apreciação deste assunto, foi deliberado, por 

unanimidade, analisar melhor o processo e agendá-lo para deliberação na próxima reunião do Órgão 

Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

29. Aquisição de propriedade plena – Rua 1.º de Maio, n.º 1 em Serpa 

Perante o pedido formulado por Manuel Martins Janeiro Veiga, por E/14262, de 28/08/2017, em que 
solicita a aquisição da propriedade plena do lote de terreno que adquiriu por direito de superfície, sito na 
Rua 1º de Maio, nº 1, em Serpa, a Divisão de Administração, Finança, Recursos Humanos e Assessoria 
Jurídica informa o seguinte:  
 

1- Do pedido 

 Confirma-se que foi celebrada escritura de constituição e venda de direito de superfície, em 

10/01/1984, livro de Notas nº76, fls.64 a 68 verso, de lote de terreno, designado por Lote F, para 

construção habitacional, com a área de 340 m2, na Zona Sul, em Serpa, pelo preço de nove mil 

trezentos e sessenta escudos, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2152, situado na rua 

1º de maio, nº1, em Serpa, União das freguesias de Serpa, Salvador e Santa Maria; 

 O lote de terreno tem construção edificada, destinada a residência; 

 Foi apresentado cópia de certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial, atualizada que 

confirma a identificação do prédio. 

 

2- Apreciação 

 Foram formalizados vários pedidos e celebradas várias escrituras de aquisição de propriedade do 

solo com os superficiários que o solicitaram, respeitantes a situações semelhantes; 

 Em reunião de câmara, realizada em 02/02/2005, foi deliberado determinar o preço de venda da 

propriedade do solo dos lotes de terreno destinados a construção habitacional, tendo sido definido 

o preço de 200,00€ para os lotes com área superior a 200 m2 e 100,00€, para os lotes com área 

até 200m2;  

 De acordo com o disposto no artigo 1536º do Código Civil nº 1 alínea d) o direito de superfície 

extingue-se” Pela reunião na mesma pessoa do direito de superfície e do direito de propriedade”; 

 Assim, poderá o órgão executivo pronunciar-se de forma favorável sobre o pedido formulado. 

3- Proposta de decisão 
Cabe ao órgão executivo deliberar sobre a venda da propriedade do solo do Lote F, destinado a 

construção habitacional, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2152, União das freguesias 

de Serpa, Salvador e Santa Maria, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

1939/19960412, ao superficiário, pelo preço de 200,00€ (duzentos euros) de acordo com o 

disposto no artigo 33º, nº 1, alínea g) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 
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Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à venda ao 

requerente Manuel Martins Janeiro Veiga, da propriedade do solo do Lote F, destinado a construção 

habitacional, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2152, União das freguesias de Serpa, Salvador 

e Santa Maria, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 1939/19960412, ao 

superficiário, pelo preço de 200,00€ (duzentos euros) de acordo com o disposto no artigo 33º, nº 1, alínea 

g) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

30. Proposta de atribuição de gabinete no CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico informa que o requerente Rui Filipe Moniz 

Cambraia, com morada em Serpa, apresentou uma candidatura a um gabinete no CADES, em 10 de julho 

2017, para desenvolver a sua atividade na área das artes plásticas; fotografia; produção cultural e 

educação artística. O objetivo passa por constituir uma “plataforma de realização artística e produção 

cultural na área da Fotografia e das Artes Plásticas complementando a oferta existente na área da música, 

da dança e do teatro, procurando dar resposta a eventuais necessidades de registos fotográficos na área 

da cultura, turismo e hotelaria; dos órgãos de comunicação social,… criar parcerias de formação na área 

da expressão plástica com escolas, universidades/academias seniores e oferta formativa para o público 

em geral…” 

O requerente em situação de desemprego ainda não abriu atividade, mas prevê abrir no prazo de 90 dias, 

de acordo com o exigido na alínea b) do artigo 8º do Regulamento do CADES. A apresentação do 

projeto/negócio é apenas sustentada pela ideia. 

Após visita ao espaço CADES o requerente manifesta interesse pelo gabinete nº11 por ser um espaço 

com a dimensão adequada para desenvolver a sua atividade. 

De acordo com o artigo 8º do Regulamento do CADES, e tendo em consideração que não existe atividade 

aberta, foram apresentados os seguintes documentos:  

 

- Ficha de inscrição preenchida 

- Curriculum profissional e 

- Memória descritiva 

 

Atendendo aos critérios exigidos no artigo 10º. do Regulamento do CADES, cumpre informar: 

a) Relativamente à viabilidade económica do projeto, e de acordo com a informação prestada em 

formulário, o projeto não contempla plano de negócios. Quanto ao investimento global previsto o 

requerente também não apresenta valores. 

b)  Quanto à relevância económico-social o projeto apresentado poderá, de certa forma, contribuir 

para o crescimento económico do concelho através da diversidade apresentada dos serviços a 

prestar. 
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c)  Potencialidade para a criação de emprego: de acordo com o requerente prevê-se numa fase 

inicial a criação do seu posto de trabalho. 

d) Maturidade do projeto: embora não haja uma análise técnica por parte da Câmara ao Plano de 

Negócios o projeto apresentado ainda numa fase de arranque conta com uma vasta experiência 

profissional em variados projetos. 

e) Carater inovador, apostando na criatividade, investigação e empreendedorismo: o 

requerente demonstra interesse empresarial e manifesta um carater inovador através do trabalho 

a desenvolver na área cultural para o público em geral do concelho de Serpa. Salienta-se ainda a  

intenção da criação de parcerias na área das expressões artísticas envolvendo várias entidades 

públicas e privadas como são as escolas; autarquia; museus; galerias de arte; órgãos de 

comunicação social; entidades de reinserção social entre outras. 

Tendo em consideração a análise aos critérios de avaliação e aos espaços disponíveis no CADES 

colocam à consideração a atribuição de um gabinete no espaço CADES. ------------------------------------------ 

 

Deliberação  

De acordo com a proposta, o órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir ao requerente Rui Filipe 

Moniz Cambraia, um gabinete no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa. --------------- 

 
 

31. Proposta de 4ª alteração ao Loteamento 1 da Zona Industrial de Serpa – Fase II 
Procedeu-se à análise da seguinte informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território: 
 
«1. O loteamento da Zona Industrial de Serpa está abrangido pelo Plano de Urbanização de Serpa (PUS) 
publicado pelo aviso n.º 17228/2012 de 27 de dezembro, alterado por adaptação conforme aviso n.º 
6890/2015 de 19 de junho. 
 
2. Estabelece o PUS no artigo 22.º (quadro regulamentar) como índices para “Espaços de Atividades 

Económicas” em solo urbanizado: 

- Altura de fachada 8 m, à exceção de edifícios e partes de edifícios não habitacionais cuja natureza 
funcional e técnica exija uma altura superior; 
 

- Índice de ocupação bruto (Iob) [%] =40; 

- índice de ocupação liquido (Iol) [%]=70; 

- Índice de utilização bruto (Iub) = 0,50; 

- Índice de utilização liquido (Iub) = 0,85; 

- Índice de impermeabilização do solo liquido (Iimp) [%] =90; 

- Índice volumétrico liquido = 12; 
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E como funções admitidas: industria, armazéns, oficinas, comércio por grosso, estaleiro ou depósito de 

materiais. 

3. A proposta de alteração contempla: 

3.1 – A criação de um novo lote (lote 50) que possibilite a instalação de uma balança para serviço ao 

público. 

Para tal é destinada uma área de 670.60 m2 antes afeta a Espaço Público (Zona Verde), sujeita aos 

parâmetros referidos no ponto número 2 e especificados nominalmente no quadro urbanimétrico: 

 

Lote Área lotes Área máx.I. Iol liq Área máx.C. Iul 0,85 Iimp % Iv Alt.Fach. Usos

L26 4 800,00 3 360,00 0,70 4 080,00 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L27 2 400,00 1 680,00 0,70 2 040,00 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L28 2 400,00 1 680,00 0,70 2 040,00 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L29 2 400,00 1 680,00 0,70 2 040,00 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L30 3 631,50 2 542,05 0,70 3 086,78 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L31 2 302,80 1 611,96 0,70 1 957,38 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L32 1 500,00 1 050,00 0,70 1 275,00 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L33 1 500,00 1 050,00 0,70 1 275,00 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L34 1 500,00 1 050,00 0,70 1 275,00 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L35 2 173,90 1 521,73 0,70 1 847,82 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L36 2 485,70 1 739,99 0,70 2 112,85 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L37 1 360,30 952,21 0,70 1 156,26 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L38 925,20 647,64 0,70 786,42 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L39 925,70 647,99 0,70 786,85 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L40 1 355,00 948,50 0,70 1 151,75 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L41 1 500,00 1 050,00 0,70 1 275,00 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L42 1 500,00 1 050,00 0,70 1 275,00 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L43 1 912,00 1 338,40 0,70 1 625,20 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L44 498,27 348,79 0,70 423,53 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L45 712,68 498,88 0,70 605,78 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L46 740,90 518,63 0,70 629,77 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L47 767,18 537,03 0,70 652,10 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L48 785,20 549,64 0,70 667,42 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L49 800,77 560,54 0,70 680,65 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

L50 670,60 469,42 0,70 570,01 0,85 90 12 8 Ind./Arm./Ofic./Com.Grosso/Outros*

TOTAL 41 547,70 29 083,39 35 315,55  

* CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE SERPA  

4. As regras do loteamento, que abaixo se enumeram, não são alteradas nesta proposta: 

4.1. O loteamento da ZI de Serpa, está sujeito ao estabelecido na Planta de Síntese e (ao integrante) 

Quadro Urbanimétrico; 

4.2. - É permitida a junção de lotes. Para efeitos de edificação a área de implantação resulta do somatório 

do permitido para cada um dos lotes. 

4.3. - Em situações devidamente fundamentadas é admissível a construção de um segundo piso em parte 
ou na totalidade da edificação. 
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4.4. - Em situações devidamente justificadas, atendendo à atividade a instalar ou decorrente da 
configuração do terreno, é admissível a execução de piso em cave. 
 

5. Conformidade com o PU de Serpa: 

5.1. Face ao PU de Serpa, a localização do lote 50 insere-se na categoria “Espaços de Atividades 

Económicas” em solo urbanizado e cumpre o estabelecido no número 2.  

5.2. A “zona verde” a desafetar do domínio público é uma classificação do loteamento em vigor, passível 

de alteração, desde que se conforme com o estabelecido no PU de Serpa, o que é o caso.» 

Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de quarta alteração ao 
loteamento 1 da Zona Industrial de Serpa, fase II, acima transcrita. -------------------------------------------------- 
 
 

32. Subscrição do capital social da AGDA,SA 
O Serviço de Gestão Financeira informa que, na ultima Assembleia Intermunicipal da AMGAP – 

Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo, que se realizou no dia 3 de março, 

deliberaram os municípios a subscrição do aumento do capital social da AGDA, e que os municípios 

associados, deveriam proceder a liquidação do valor que corresponde a cada município em duas tranches. 

A 1ª a liquidar até dia 30 de junho, podendo a 2º ser liquidada até final do ano. Neste momento, já 

procederam a liquidação da 1ª tranche 15 municípios. 

Em 2017 e 2018 cabe ao município de Serpa a subscrição de 43.833,65€ e 43.833,66€ respetivamente, 

propondo que se proceda à liquidação da 1º tranche no valor de 21.916,82€. 

Relativamente ao cabimento para a despesa em análise, informam que o mesmo será contabilizado após 

aprovação da alteração ao orçamento n.º 16, objeto de apreciação na presente reunião do Órgão 

Executivo.  

Foi distribuído por todos os eleitos e consta de pasta anexa à presente ata, o mapa com o valor do reforço 

do capital social, a distribuir pelos municípios. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da 1ª tranche, 

no valor de 21.916,82 (vinte e um mil, novecentos e dezasseis euros e oitenta e dois cêntimos), 

respeitante ao reforço do capital social AGDA, SA. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

33. Resumo Diário da Tesouraria 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 197 referente ao dia 17 de 

outubro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.079.268,62 (um milhão, setenta e nove 

mil, duzentos e sessenta e oito euros e sessenta e dois cêntimos) e 81.579,83 (oitenta e um mil, 
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quinhentos e setenta e nove euros e oitenta e três cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

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

 

 

Após terminar a apreciação da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente interveio para abordar o assunto 

relacionado com o Hospital de S. Paulo, na sequência da denúncia do acordo celebrado entre a Santa 

Casa da Misericórdia de Serpa e ULSBA, relativo à gestão daquele hospital. Informa que, na sequência de 

um contato com a Srª Provedora, esta lhe transmitiu que, a partir de segunda feira desta semana, iriam 

entrar num período transitório e a partir de 1 de janeiro de 2018 a gestão do hospital voltaria a ser da 

ULSBA. Ontem, a Câmara Municipal solicitou uma reunião com o Ministro da Saúde para saber o que está 

previsto para resolver este problema e a autarquia reforça a posição tomada desde o inicio, de que o 

hospital deve manter-se com uma gestão pública, gerido pelo Ministério da Saúde, adaptando-o às 

necessidades das populações.    

Informa também que foi solicitada uma reunião com o Ministério da Educação, para se clarificar o 

processo e arranjar uma solução para o problema das obras da Escola Secundária de Serpa, que são da 

responsabilidade daquele Ministério. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano referiu que o jornal “Serpa Informação” é um órgão importante na 

divulgação da atividade da Câmara e de informações úteis, mas na sua opinião, carece de alguma 

reestruturação. No que se refere à noticia sobre a Festa de Pias, foi publicado o programa das festas tal 

como estava previsto, contudo, o último dia não se realizou, devido à intempérie que se abateu sobre a 

localidade, pelo que, a informação já deveria ter saído atualizada.  

 

Refere ainda que receberam por email informação sobre a apresentação no próximo dia 19 de outubro, do 

website e vídeo promocional de apoio à internacionalização do Queijo Serpa, que irá decorrer na sede do 

CADES. Pergunta se se trata de assunto para tomar conhecimento ou se é um convite e questiona 

também se já foram distribuídos os pelouros aos vereadores. ------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente respondeu que os eleitos estão sempre convidados para todas as iniciativas da autarquia 

e relativamente aos pelouros, ainda não foram distribuídos e oportunamente o assunto será analisado com 

os eleitos do Partido Socialista. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Período de Intervenção do Público  

Foi dada a palavra ao Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S.Bento, que começou por dar 

as boas vindas aos eleitos e fez referência ao programa eleitoral da CDU para Vila Nova de S.Bento, que 

considera ter muito em comum com o programa do anterior mandato. Voltou a referir a situação dos dois 

lotes de terreno da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento, que se encontram sem 



ATA N.º 21/2017 

18 DE OUTUBRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 36 

construção há muitos anos, e que na sua opinião, deveriam reverter para a Câmara para que sejam 

atribuídos a outros investidores.  

Comentou ainda o facto de que o pároco daquele localidade terá solicitado apoio à autarquia para fazer 

um estudo sobre a igreja de Vila Nova de S.Bento e que não terá havido disponibilidade da autarquia para 

esse apoio técnico.  

Aborda novamente o assunto da falta de efetivos da GNR em Vila Nova de S.Bento e da necessidade de 

se manter o posto daquela localidade, aberto durante as 24H00 e volta a insistir na necessidade de se 

tratar da iluminação na Rua de Paymogo.  

 

O Sr. Presidente disse que, relativamente à situação do apoio para a igreja de Vila Nova de S.Bento, isso 

não corresponde à verdade e o que foi dito é que, dentro das suas possibilidades, a Câmara está sempre 

na disponibilidade de ajudar e informa ainda que a Câmara Municipal fez uma hierarquização das 

intervenções nas igrejas do concelho, com a possibilidade de se utilizar fundos comunitários e a de Vila 

Nova de S.Bento  encontra-se em segundo lugar.  

Relativamente ao programa eleitoral, diz que o mesmo foi legitimado pela população do concelho, para os 

próximos quatro anos, e é com base nele que se irá trabalhar.  

Sobre o assunto da GNR, a Câmara irá falar com o Ministério da Administração Interna por causa do 

espaço cedido para o posto em Serpa e cuja obra ainda não iniciou e será também abordado o assunto 

respeitante à falta de efetivos no concelho, bem como do funcionamento dos postos nas freguesias.    

Relativamente aos lotes da ZAE de Vila Nova Nova, refere que são lotes decorrentes de permutas e 

quanto à iluminação deficitária da Rua de Paymogo, diz que a situação está identificada, tal como outras 

ruas do concelho que irão sendo intervencionadas consoante a disponibilidade da autarquia. ------------------ 

   

 

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. Regimento da Camara Municipal  

2. Periodicidade das reuniões da Camara Municipal 

3. Delegação de competências 

4. Fixação do número de vereadores a tempo inteiro 

5. Ratificação de despachos, no âmbito da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto 

6. 16ª Alteração ao Orçamento e 15.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

7. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

8. Licenças de recinto improvisado – Ratificação  

9. Licença para realização de provas desportivas – Ratificação  

10. Direito de preferência – Anúncio n.º 26861/2017 
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11. Direito de preferência – Anúncio n.º 36559/2017 

12. Parecer sobre aumento de compartes no prédio denominado “Afluentes do Barranco da Forca” ou 

“Vale Traves”, em Vila Nova de S.Bento 

13. Constituição de compropriedade no prédio rústico 235-K, em Serpa 

14. Projeto de emparcelamento simples – Artigos 3-F e 5-F na freguesia de Pias 

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

Retificação de áreas  

16. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Monte Manatiz”, na freguesia 

de Pias  

17. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Herdade do Texeira”, na 

freguesia de Pias 

18. Sociedade 5 de Outubro de Vale de Vargo – Pedido de apoio 

19. Proposta de adiantamento de subsídio às associações com funcionamento por época desportiva 

(2017/2018) 

20.  Empreitada de execução dos passadiços do “Pulo do Lobo” – Abertura de procedimento 

21. Aquisição de gasóleo simples – Abertura de concurso público internacional 

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

2017/2018 – 3ª Fase 

23. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no concelho de Serpa – Rua Francisco 

Torrão, n.º 4 em Serpa 

24. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no concelho de Serpa – Rua do Forte, 

n.º 8 em Serpa 

25. Proposta de apoio para a antestreia do filme “Nascido em Angola” 

26. Boxerpa – Associação Desportiva de Desportos de Combate e Atividades Gímnicas – Pedido de 

apoio 

27. Proposta de atribuição de lote na Zona Industrial de Serpa – Luís Miguel Dias Medeiros  

28. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro aos prédios sito no 

Largo de Nossa Senhora dos Remédios, s/n em Serpa 

29. Aquisição de propriedade plena – Rua 1.º de Maio, n.º 1 em Serpa 

30. Proposta de atribuição de gabinete no CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

de Serpa 

31. Proposta de 4ª alteração ao Loteamento 1 da Zona Industrial de Serpa – Fase II 

32. Subscrição do capital social da AGDA,SA  
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H45 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 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e 

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

 

 

 
 

  O Presidente da Câmara                A Secretária 

 

 

         ______________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                        (Anabela Baleizão Cataluna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATA N.º 21/2017 

18 DE OUTUBRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 39 

 

Ata n.º 21/2017 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 18 de outubro 
 

 

 

ANEXO 1 – Regimento da Câmara Municipal de Serpa 

 

ANEXO 2 – 16ª Alteração ao Orçamento e 15ª Plano Plurianual de Investimentos 

 

ANEXO 3 – Empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo – Peças do procedimento e 

caderno de encargos 

 

ANEXO 4 – Aquisição de gasóleo simples – Peças do procedimento e caderno de encargos 

 

ANEXO 5 – Subscrição do capital social da AGDA, Sa – Mapa com o valor do reforço do capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


