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ATA N.º 22/2017  
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 2 de novembro 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: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
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ATA N.º 22/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 2 

 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Na Sala de Reuniões da Camara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 2 

de novembro de 2017, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º 

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

 

Aprovação da Ata n.º 21/2017 

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 21, relativa à reunião realizada no dia 18 de outubro, 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 taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Licenciamento de provas desportivas 

4. 17ª Alteração ao Orçamento e 16ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

5. Parceria no Projeto Eco Escolas – Ratificação  

6. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio rústico denominado “Atalaia” 

7. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico artigo 213-E de Vila Nova de S.Bento 

8. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Garantia n.º 201503009 

9. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Garantia n.º 201612021 

10. 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 

11. Destaque de parcela em Vales Mortos – Requerente: Maria da Piedade da Silva Correia 

12. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Proposta de apoio para o passeio de BTT “VII 

Rota Pulo do Lobo” 

13. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua dos Canos, 12-A e 12-B, em Serpa 

14. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua do Rossio, n.º 9 em Vila Nova de S.Bento 

15. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico ano letivo 2017/2018 – 4ª Fase 

16. Assuntos gerais de interesse autárquico 

17. Resumo Diário da Tesouraria 
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ORDEM DO DIA 

 

1. 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:  

 
Entidade Doc. Entrada Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas de Santa Iria 16579 

2017.10.12 

Festas de Santa Iria 

 

Recinto 

improvisado e ruido 

35,00€ 

Comissão de Festas das Santas 

Cruzes 

16486 

2017.10.17 

Noite de Fados  

11 e 12 de novembro 

Licença de ruido 20,00€ 

Comissão de Festas das Santas 

Cruzes 

16490 

2017.10.17 

Baile 

28 de outubro 

Licença de ruido 20,00€ 

Assembleia Evangélica Filadélfia 

de Serpa 

16970 

2017.10.20 

 

26 de outubro 

Utilização do 

pavilhão multiusos 

Serpa 

100,00€ 

 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

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

75/2013, de 12 de setembro, ratificar os seguintes despachos proferidos pelo Sr. Presidente, respeitantes 

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

 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

João Luís Barradas 

Nunes 

Musica ao vivo na 

Rua da Igreja em 

V.N.S.Bento 

16669 

2017.10.13 

20 a 21 de 

outubro 

19 de outubro 

Comissão Festas de 

Santa Iria 

Brincadeira com 

vacas 

16573 

2017.10.12 

21 de outubro 20 de outubro 

 
 

3. Licenciamento de provas desportivas 

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 prova desportiva: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Sociedade Artística 

Reguenguense 

Rally Flor do Alentejo 15242 

2017.09.14 

30 de setembro 28 de setembro 

 

 

4. 17ª Alteração ao Orçamento e 16ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares questionou sobre a rubrica das consultorias, em que 

áreas especificas foram prestadas as assessorias, tendo o Sr. Presidente respondido que se trata de uma 

empresa que já há alguns anos presta apoio na área económico-financeira e pretende-se fazer a 

renovação por mais alguns meses. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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 17ª 

alteração ao Orçamento e 16.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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Parceria no Projeto Eco Escolas – Ratificação  

No âmbito da candidatura das escolas ao Programa Eco-Escolas e tendo em vista solicitar a colaboração 

da autarquia, foram apresentados à Câmara Municipal os seguintes pedidos: 

 

- Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Doc. 16807 de 17 de outubro 

- Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – Doc. 17015 de 23 de outubro 

- Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Doc. 17174 de 25 de outubro 

 

Considerando que os pedidos foram efetuados após agendamento dos assuntos para a última reunião do 

Executivo e face ao prazo para emissão da declaração de compromisso do Município (30 de outubro) 

sobre a continuidade da parceria e respetivo pagamento da inscrição, no valor de 70,00 € por 

estabelecimento de ensino, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 35º, n.º 

3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar os despachos do Sr. Presidente, datados de 30 de 

outubro, relativos à Escola Secundária de Serpa, Escola Básica n.º 1 de Vila Nova de S.Bento, Escola 

Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, Escola Abade Correia da Serra e Escola Básica de Pias.  

 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu aos respetivos cabimentos prévios n.º 16113, 16114 e 16115.  
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6. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio rústico denominado “Atalaia” 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 13 de outubro do corrente 

ano, refere que, em deliberação de reunião de Câmara datada de 13 dezembro de 2016, foi emitido 

parecer desfavorável sobre o pedido de aumento de compartes, em resultado da venda do prédio rústico 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. º1627/20050516, inscrito na matriz predial rústica, 

sob o artigo 14, secção 1D, com 2000,00m2, da União de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), 

denominado “Atalaia”, a Mariana de Guadalupe Guerreiro Bexiga e Carlos Manuel Sousa Lampreia, na 

proporção de 1/2 para cada um. 

Apreciada a documentação junta, verificou-se que o prédio rústico possui a área total de 2000,00m2 

(olival), pelo que a quota ideal a transmitir a cada um dos dois novos comproprietários correspondia a 

1000,00 metros quadrados, logo, sem “qualquer rendabilidade económica não urbana”. 

Em reunião de Câmara datada de 14 de junho de 2017 - (Doc.E9580/2017), foi deliberado aprovar o 

aumento de compartes perante a situação em que os indivíduos se encontram casados ou em união de 

facto, pretendendo-se, que a partir desta data, a presença deste contexto fosse admitida na análise dos 

pedidos, conforme se transcreve: 
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“…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 para emissão de parecer favorável, e que o 

mesmo procedimento seja adotado para outras situações idênticas.” 

 

Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao aumento de 

compartes, em resultado da venda do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º1627/20050516, inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo 14, secção 1D, com 2000,00m2, da União 

de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), denominado “Atalaia”, a Mariana de Guadalupe 

Guerreiro Bexiga e Carlos Manuel Sousa Lampreia, na proporção de 1/2 para cada um. ------------------------ 

 

 

7. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico artigo 213-E de Vila Nova de 

S.Bento 

Através de informação datada de 17 de outubro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento 

do Território informa que pretende o requerente, João Louro Toucinho Drago, na qualidade proprietário de 

1/5 indiviso, do prédio rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial (CRP) sob o 

n.º1124/19910508, inscrito na matriz predial sob o artigo 213-secção E, denominado “Horta das Pegas”, 

da freguesia de Vila Nova de São Bento, com 18,6hectares (cultura arvense – figueiras, oliveiras e olival), 

a emissão de parecer favorável ao aumento de compartes, 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. 

Face ao Plano Diretor Municipal em vigor, o prédio rústico insere-se nas seguintes classes de espaço: 

- Planta de ordenamento – maioritariamente em “espaços agrossilvopastoris” (localização da edificação) e 

minoritariamente em “outros espaços agrícolas”; 

- Planta de condicionantes – parcialmente em Reserva Ecológica Nacional (áreas de elevado risco de 

erosão hídrica do solo) (localização da edificação) e minoritariamente em Reserva Agrícola Nacional. 

 

No prédio rústico foi legalizada uma edificação com 445,28m2, destinada a apoio agrícola, titulada com 

autorização de utilização n. º10/2017 (não registada na CRP), com parecer favorável emitido pelo Centro 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e pela Direção Regional de Agricultura e 

Pescas, atestando esta entidade que é necessária a construção à atividade agropecuária, que contempla 

Ovinicultura, Caprinicultura, Olivicultura, Cereais e Pastagens permanentes, que o requerente explora 

como rendeiro. 

De acordo com o exposto por Sónia Garcia, advogada, pretende-se aumentar o número de compartes, ao 
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adjudicar, de 1/5 indivisos (3,72hectares), pertencentes a João Louro Toucinho Drago, 1/3 (1,24hectares) 

a Manuel Bento Cubaixo Amaro e 1/3 (1,24hectares) a Joaquim Pica Cubaixo Amaro, para o 

desenvolvimento da sua atividade de construção civil, na edificação supracitada. 

O fim a que se destina a adjudicação (apoio à atividade de construção civil), contraria o uso especificado 

na autorização de utilização n. º10/2017 – apoio agrícola, assim como não integra os usos 

complementares da categoria de espaço onde se localiza a edificação - “agrossilvopastoril”, previstos no 

art.º26 do Plano Diretor Municipal em vigor: “instalações diretamente adstritas às explorações agrícolas, 

estabelecimentos industriais de primeira transformação de produtos agrícolas, habitações unifamiliares do 

proprietário-agricultor, empreendimentos turísticos, construção de outros edifícios indispensáveis à 

diversificação de atividades produtivas.”, assim como do n.º4 do art.º26 do PDM. Acresce que o prédio 

rústico localiza-se na proximidade da zona de atividades económicas, do perímetro urbano de Vila Nova 

de São Bento. 

Mais informam que, 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 1,24hectares, 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). 

A presente portaria fixa a superfície máxima resultante do redimensionamento de explorações agrícolas 

com vista à melhoria da estruturação fundiária da exploração e a unidade de cultura a que se refere o 

artigo 1376.º do Código Civil, n.º1: Os terrenos aptos para cultura não podem fracionar-se em parcelas de 

área inferior a determinada superfície mínima, correspondente à unidade de cultura fixada para cada zona 

do País; importa fracionamento, para este efeito, a constituição de usufruto sobre uma parcela do terreno. 

Pelo exposto, consideram que não se encontram reunidas as condições por forma a ser emitido 

parecer favorável à peticionada constituição de aumento de compartes no prédio rústico supra 

identificado. 

Contudo, de harmonia com o disposto no n. º1, do citado dispositivo, a competência para a emissão do 

Parecer é da Câmara Municipal, pelo que, propõem a deliberação na Reunião de Câmara. 

Informam ainda que a omissão de pronúncia, corresponde à emissão de parecer favorável (n.º 3 do artigo 

54.º 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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 Deliberação  

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

desfavorável ao aumento de compartes no prédio inscrito na matriz predial sob o artigo 213-secção E, 

denominado “Horta das Pegas”, Vila Nova de São Bento. --------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Garantia n.º 201503009 

Na sequência do ofício da Fidelidade – Companhia de Seguros, S. A., rececionado a 13/10/2017, no 

âmbito do procedimento acima identificado, a Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em 

17 de outubro do corrente ano, informa o seguinte: 

• Foi apresentada uma declaração de Seguro Caução nº 201503009 apólice CA30003415, de 18/03/2015, 

no valor de 51.308,97€ (cinquenta e um mil, trezentos e oito euros e noventa e sete cêntimos), emitida 

pela seguradora acima referida; 

• O procedimento teve início a 15/04/2015, data da assinatura do contrato n.º 8/2015; 

• O prazo de execução do contrato terminou a 31/12/2016, conforme cláusula 13ª do contrato. 

 

Deliberação 

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

da totalidade do Seguro-Caução acima identificado, no valor de 51.308,97€ (cinquenta e um mil, trezentos 

e oito euros e noventa e sete cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Garantia n.º 201612021 

Na sequência do ofício da Fidelidade – Companhia de Seguros, S. A., rececionado a 13/10/2017, no 

âmbito do procedimento acima identificado, a Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em 

17 de outubro do corrente ano informa o seguinte: 

• Foi apresentada uma declaração de Seguro Caução nº 201612021, apólice CA30003415, de 30/12/2016, 

no valor de 13.288,24€ (treze mil, duzentos e oitenta e oito euros e vinte e quatro cêntimos), emitida pela 

seguradora acima referida; 

• O procedimento teve início a 01/01/2017, com um prazo de execução de 6 (seis) meses, que terminaram 

a 30/06/2017, conforme consta da cláusula 3ª do Contrato nº 1/2017. 

 

Deliberação 

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

da totalidade do Seguro-Caução acima identificado, no valor de 13.288,24€ (treze mil, duzentos e oitenta e 

oito euros e vinte e quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. 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 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria, acima transcrito, 

respeitante aos prédios sitos no Largo de Nossa Senhora dos Remédios, em Serpa. ---------------------------- 

 

 

11. Destaque de parcela em Vales Mortos – Requerente: Maria da Piedade da Silva Correia 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, pretende a requerente, na qualidade de 

comproprietária, proceder ao destaque de uma única parcela dentro do perímetro urbano de Vales Mortos, 

conforme previsto no n. º4 do art. º6 do regime jurídico da urbanização e da edificação em vigor. 

No prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. º88/19850801, inscrito na matriz 

predial rústica sob o art. º110 da secção GG, da união de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), 

com 8500,00m2 e parte urbana descrita na matriz sob o art. º808, da união de freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), com 105,00m2 e quintal com 300m2 (totalizando 8905,00m2 de área de terreno 

e 105,00m2 de área coberta), pretende-se destacar uma única parcela, coincidindo a mesma com a 

divisão já existente no prédio rústico, pela rua de Paimogo, que o atravessa, conforme peças desenhadas 

apresentadas: 

 

PARCELA A DESTACAR 

Área total do terreno - 5405,00m2; 

Área coberta – 105,00m2; 

Confronta a Norte com caminho público, a sul com rua de Paimogo, a este com Maria Rosa e a oeste com 

Júlio António Palma. 

No Plano Diretor Municipal em vigor, insere-se nas seguintes classes de espaços - planta de 

ordenamento: parcialmente nos “espaços urbanos de baixa densidade – nível 4” (coeficiente de ocupação 

líquido - 0.70 e índice de utilização liquido – 1), e parcialmente nos “espaços residenciais de expansão – 

nível 4” (coeficiente de ocupação líquido - 0.60 e índice de utilização liquido – 1). 

 

PARCELA RESTANTE 

Área total/descoberta do terreno - 3500,00m2; 

Confronta a Norte com rua de Paimogo, a sul com José Damião, a este com Maria Rosa e a oeste com 

Júlio António Palma. 

No Plano Diretor Municipal em vigor, insere-se nas seguintes classes de espaços - planta de 

ordenamento: parcialmente nos “espaços urbanos de baixa densidade – nível 4” (coeficiente de ocupação 

líquido - 0.70 e índice de utilização liquido – 1), e parcialmente nos “espaços residenciais de expansão – 

nível 4” (coeficiente de ocupação líquido - 0.60 e índice de utilização liquido – 1).  

Conforme disposto no n. º4 do art. º6 do Decreto-Lei n. º555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n. º136/2014, de 09/09 “Os atos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela 

de prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano estão isentos de licença, desde que as 

duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos.” 
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Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque cumprem os requisitos previstos 

no Plano Diretor Municipal em vigor e confrontam com arruamentos públicos, cumprindo o disposto no n.º 

4 do art. º6 do referido Decreto-Lei, encontrando-se o destaque de uma única parcela, isento de licença, 

propondo que o pedido de certidão de destaque, seja deliberado em Reunião de Câmara. 

 

Informam ainda que, conforme disposto no n. º6 do referido Decreto-Lei: 

“6 — Nos casos referidos nos n.ºs 4, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio 

originário novo destaque nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do 

destaque anterior. 

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.ºs 

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

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

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

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

constantes de planos municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou 

restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património 

cultural imóvel, e a obrigação de comunicação prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

73/2009, de 31 de março, que estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do 

destaque constitui documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada.” 

 

Deliberação 

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

de parcela do prédio sito em Vales Mortos, acima identificado. ---------------------------------------------------------- 

 

 

12. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Proposta de apoio para o passeio de BTT 

“VII Rota Pulo do Lobo” 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que a Associação Cultural e Recreativa de 

Santa Iria levou a efeito no dia 8 outubro de 2017, a “VII Rota do Pulo do Lobo” em BTT que contou com 

166 participantes. 

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

atribuição do subsídio de 166,00 euros (um euro por participante). ----------------------------------------------------- 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 16122/2017. --------------------------------------------- 

 

Deliberação  

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

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Cultural e Recreativa de 

Santa Iria, um subsídio no valor de 166,00 (cento e sessenta e seis euros), para apoio no Passeio de BTT.  
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13. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua dos Canos, 12-A e 12-B em Serpa 

Solicita a requerente, Maria João Afonso Gonçalves, que a Câmara Municipal se pronuncie relativamente 

ao exercício do direito de preferência na venda do prédio sito na Rua dos Canos nº 12A e 12B em Serpa. 

 

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, na zona intramuralhas, 

atendendo às características do imóvel, as que são possíveis de analisar, face aos elementos 

disponibilizados, e ao valor do prédio (124 000 €), sugerem que a Câmara não exerça o direito de 

preferência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação  

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

preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Canos, n.º 12A e 12B em Serpa, pelo valor proposto de 

124.000 (cento e vinte e quatro mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua do Rossio, n.º 9 em Vila Nova de S.Bento 

Solicita o requerente, Bento Guerreiro Calado, que a autarquia se pronuncie relativamente ao exercício do 

direito de preferência na venda do prédio sito na Rua do Rossio nº 9 em Vila Nova de São Bento, União de 

freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo. 

 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, não se localizando este numa zona 

considerada privilegiada e independentemente do valor de aquisição (quatro mil euros), sugerem que a 

Câmara não exerça o direito de preferência. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação  

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

preferência na venda do imóvel sito na Rua do Rossio, n.º 9 em Vila Nova de S. Bento, pelo valor proposto 

de 4.000,00 (quatro mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Auxílios económicos aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico ano letivo 2017/2018 – 4ª 

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 
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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 (4ª fase): 

 
Subsídio para Refeição e Material Escolar 

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 

Luísa Fialho Fonseca Rei ---- 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 

Diogo Cardas Gimenes ----- X 

Lisandra Cardas Gimenes ….  

 
 

Para atribuição deste apoio, 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) 
 

 

 

16. Assuntos gerais de interesse autárquico 

O Órgão Executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos: 
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16.1. Centro de Saúde de Serpa – Agradece colaboração na pintura do edifício  
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16.2. Grupo Parlamentar do PCP – Requalificação da Escola Secundária de Serpa 

 

 



ATA N.º 22/2017 

2 DE NOVEMBRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 20 

 

 

 

 

 

O Sr. Presidente referiu que o Governo, no anterior Quadro Comunitário de Apoio, para a área da 

educação, tinha possibilidades de gerir algumas verbas para este tipo de obras, mas resolveu empurrar 

para os municípios, parte dessa responsabilidade. O 1.º ciclo é da responsabilidade dos municípios e 

fizemos candidaturas, para construção de campos jogos em A-do-Pinto e Vale de Vargo, para a 

requalificação da escola de Brinches e de Pias e para aquisição de material informático. Em relação à 

Escola Secundária, a autarquia já se disponibilizou para colaborar no processo, mas o maior problema que 

se coloca é o facto de a DREA considerar que são necessários três milhões de euros para as obras na 

escola e a candidatura só pode ser feita para um milhão de euros. ----------------------------------------------------- 

 

Aproveitou ainda para informar sobre a situação do hospital e sobre a reunião que se realizou com a 

Comissão de Utentes do Concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

17. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 206, referente ao dia 31 de 

outubro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 422.042,65 €(quatrocentos e vinte e dois 

mil e quarenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos) e 163.115,28 € (cento e sessenta e três mil, 

cento e quinze euros e vinte e oito cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

orçamentais, respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Na sequência da questão colocada pelo eleito do PS, na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 17 

de maio do corrente ano, sobre a iluminação na zona do Centro Escolar de Serpa, foi prestado 

esclarecimento a todos os eleitos por email, que já foram colocados os candeeiros no canteiro junto ao 

centro escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Começou por intervir o Sr. Presidente para prestar alguns esclarecimentos sobre as diligências efetuadas 

pela autarquia, junto do respetivo Ministério, sobre a situação das obras de adaptação de uma antiga 

escola do 1.º ciclo, para funcionamento do posto da GNR de Serpa, e cujo Ministério ainda não iniciou 

essas referidas obras.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares começou por agradecer ao Sr. Presidente o convite efetuado aos 

vereadores do PS sobre os pelouros a meio tempo, mas por questões profissionais, não lhes é possível 

aceitar esse convite e pergunta se já foram distribuídos os pelouros pelos vereadores a tempo inteiro.  

Pergunta em que situação se encontra a iluminação da Rua Dr. António Safara e alerta para o facto da 

iluminação de algumas ruas ainda continuar com o horário de verão, o que significa que se mantêm às 

escuras muito tempo depois anoitecer. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Relativamente à distribuição dos pelouros, o Sr. Presidente informa que o Vereador Carlos Alves mantém 

a vice-presidência e o pelouro da Divisão de Obras Municipais e Ambiente, a Vereadora Odete Borralho é 

responsável pelas áreas da cultura, desporto, movimento associativo, ação social e educação e o 

Vereador Francisco Godinho ficou responsável pela divisão de urbanismo e ordenamento do território. No 

princípio do próximo ano, existirão algumas alterações nestes pelouros, em função do organigrama que irá 

ser proposto para aprovação, e que permitirá o aumento do número de divisões.  

Sobre a iluminação da Rua Dr. António Safara, informa que se tratou de um loteamento particular, cujas 

obras de infraestruturas eram da responsabilidade do loteador, mas não foram concluídas, pelo que, a 

Câmara já assumiu a responsabilidade de incluir um PT para essa rua quando estiver a ser tratado o 

processo do loteamento da Câmara Municipal que se encontra naquela mesma zona. 

No que se refere ao horário da iluminação pública, diz que é um assunto que está concessionado à EDP e 

umas ruas ainda são controladas por relógio e outras por células fotovoltaicas, mas é um assunto que se 

pode verificar com a EDP. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Srª Vereadora Paula Pais questionou por que motivo não se realizou este ano o evento “Serpa 

Equestre”. Face ao início do novo mandato, referiu também a necessidade de se definir os novos 

representantes para os Conselhos Gerais das Escolas. A proposta dos eleitos do PS é que a Ver. Paula 

Pais continue como representante no Agrupamento de Escolas n.º 2, o Ver. Manuel Soares seria o 

representante no Agrupamento de Escolas n.º 1 e o Ver. António Mariano na Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural de Serpa.  
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Solicita também alguns esclarecimentos sobre as obras de requalificação que estão a decorrer em frente à 

farmácia de Vila Verde de Ficalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder sobre a execução das obras, explicando que se trata de acertos 

com o proprietário do terreno e quanto à situação dos representantes nos Conselhos Gerais, diz que o 

assunto tem que ser agendado para uma próxima reunião da Câmara.  

No que se refere ao evento “Serpa Equestre” diz que o assunto está a ser repensado, para que se possa 

fazer um evento único, de maior dimensão, que englobe outras áreas ligadas à agricultura, ao artesanato, 

agricultura biológica, entre outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano fez referência à situação do loteamento da Eira da Máquina, em Pias, 

cujos proprietários fizeram permutas dos lotes e que gostariam de saber se podem cultivar nesses 

espaços, ou que utilidade poderão dar a esses lotes.  

Relativamente ao terreno em Pias, que é propriedade dos herdeiros do Sr.Ramos, a câmara municipal há 

alguns anos tapou o barranco e atualmente alguns proprietários pretendiam abrir portões para aquela 

zona da rua, pelo que, gostaria que o gabinete jurídico analisasse o assunto, para verificar de quem é a 

propriedade do terreno.  

Alerta ainda para a situação que se verifica atualmente em Pias com os trabalhadores de leste que 

chegaram para os trabalhos sazonais na agricultura, e que estão alojados em condições precárias, 

recorrem aos caixotes de lixo e começa a notar-se a falta de higiene nas ruas. Questiona se a Câmara 

Municipal poderia tomar alguma atitude para evitar estas situações. 

Gostaria ainda de saber se é possível a Resialentejo colocar um ecoponto dentro da EBI de Pias, para que 

os funcionários da escola possam colocar o lixo reciclável.  

 

O Sr. Presidente começou por responder que os ecopontos são da responsabilidade da Resialentejo e 

sempre que há necessidade de sinalizar algum local, tenta-se que seja colocado, mas essa colocação tem 

a ver com a capacidade de recolha e dentro da escola é difícil o acesso para o camião, mas pode-se 

tentar colocar outro ecoponto o mais perto possível da escola.  

Sobre o assunto dos trabalhadores estrangeiros, informa que a Câmara já reuniu com a Junta de 

Freguesia, e no âmbito do contrato local, há ações de prevenção, pedagógicas. Está a ser analisada a 

situação para se verificar como se poderá atuar e pretende-se fiscalizar, em colaboração com a GNR e as 

outras entidades envolvidas nestes processos. 

Sobre a situação da Eira da Máquina, o assunto terá que ser analisado, caso a caso, onde cada 

proprietário deverá expor a sua situação à Câmara Municipal e quanto ao terreno junto ao barranco, tem 

que se verificar se se trata de terreno público ou privado e analisar o que se pode fazer sobre esse 

assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

1. Isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Licenciamento de provas desportivas 

4. 17ª Alteração ao Orçamento e 16ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

5. Parceria no Projeto Eco Escolas – Ratificação  

6. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio rústico denominado “Atalaia” 

7. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico artigo 213-E de Vila Nova de S.Bento 

8. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Garantia n.º 201503009 

9. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Garantia n.º 201612021 

10. 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 

11. Destaque de parcela em Vales Mortos – Requerente: Maria da Piedade da Silva Correia 

12. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Proposta de apoio para o passeio de BTT “VII 

Rota Pulo do Lobo” 

13. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua dos Canos, 12-A e 12-B, em Serpa 

14. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua do Rsscio, n.º 9 em Vila Nova de S.Bento 

15. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico ano letivo 2017/2018 – 4ª Fase 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H20 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.  
  O Presidente da Câmara                A Secretária 

 

 

         ______________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                        (Anabela Baleizão Cataluna) 
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