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Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
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ATA N.º 16/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 8 

 DE AGOSTO DE 2018 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 8 

de agosto de 2018, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da 

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

 

Aprovação da Ata n.º 15/2018 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, colocou-se à 

consideração a ata n.º 15, relativa à reunião realizada no dia 25 de julho a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por maioria, com a abstenção da Sr.ª Vereadora Odete Borralho, 

por não ter participado na reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Despacho n.º 14/2018 – 9.ª Alteração ao Orçamento e 5.ª alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos – Ratificação 

4. 10.ª Alteração ao Orçamento e 6.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

5. 11.ª Feira Histórica – Isenção de pagamento da licença de ocupação de espaço terrestre na via 

pública – Ratificação  

6. Obras de alteração numa edificação destinada a habitação, na Rua do Outeiro, n.º 33 e 35 em 

Brinches – Caducidade da licença 

7. Obras de reabilitação/ampliação na Travessa do Rocha, em Serpa – Caducidade da licença 

8. Proposta de aprovação de loteamento – Prédio rústico 299-K denominado “Providência” em Serpa 

– Requerente: Paulo António Capela Cunha Carvalho 

9. Constituição de compropriedade no prédio rústico 147-M da freguesia de Pias – Requerente: 

Joaquim Alberto Matado Infante 

10. Aumento de compartes no prédio rústico 300-F de Vila Verde de Ficalho – Requerente: Joana 

Raquel Prior Neto 

11. Aumento de compartes no prédio rústico 326-F e 327-F em Vila Verde de Ficalho – Requerente: 

Joana Raquel Prior Neto 
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12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99 no prédio sito na Rua de Sevilha, n.º 6 

em A-do-Pinto 

13. Aquisição de serviços para o transporte escolar nos circuitos especiais (I a XXIII) para o ano letivo 

2018/2019 – Procedimento deserto (CP 38/2018) 

14. C.P 12/2017 - Empreitada de remodelação dos edifícios e área exterior da escola primária e pré-

primária de Brinches (trabalhos a mais) 

15. Proposta de adenda ao protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e o Centro de 

Cultura Popular de Serpa para o funcionamento das Oficinas de Verão e as Piscinas Municipais 

16. Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 377 Serpa – Apoio para as Festas de S.Pedro 

17. Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de pessoal 

18. Assuntos gerais de interesse autárquico   

19. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. 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: 

 
Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Secção Equestre de 
Vale de Vargo 

11679 
2018.07.31 

Espetáculo equestre 
Dia 4 de agosto  

Recinto 
improvisado e 

ruído 

 
35.30€ 

 

Associação Comité 
Nacional Preparatória 

FMJE 

11346 
2018.07.24 

Espetáculo no âmbito do 
“Acampamento pela Paz” 

Parque de Campismo 
Dia 28 de julho 

 
Ruído 

 
20,00€ 

Comissão de Festas 
de Brinches 

11431 
(11428,11430) 

2018.07. 25 

Festas em Honra de N.ª Sr.ª Neves 
3 e 4 de agosto 

Recinto 
improvisado e 

ruído 

 
35,00€ 

Junta de Freguesia de 
Vila Verde de Ficalho 

11796 
2018.08.02 

FATOR 
3 a 5 de agosto 

Ruido e recinto 
improvisado 

35.60 

Clube Natação de 
Lisboa 

9668 
2018.06.25 

Estágio do Clube de Natação  
14 a 16 de setembro 

Utilização do 
parque de 
campismo 

229,56€ 
(23 pessoas, 
5 automóveis 
e 6 tendas) 

 

 

1.1. Grupo Pró Centro Histórico de Serpa 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico informa que, pretende o Grupo Pró Centro Histórico 

de Serpa, realizar um jantar na Praça da República, em Serpa, no dia 14 de setembro, solicitando à 

Câmara a ocupação do espaço público e a isenção de pagamento da respetiva taxa.  
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Se a ocupação do espaço público já está informada anteriormente (documentos e informações do 

processo, designadamente o movimento nº 5 em 04/07/2018, doc. E/9659, de 25/06/2018), coloca-se a 

decisão de isentar de pagamento da taxa, que neste caso será de 20 euros.  

Decisão esta que compete à Câmara Municipal, de acordo o Regulamento de Taxas e outras Receitas 

Municipais, e designadamente o nº 6 do artigo 8º: “Poderá ainda haver lugar a isenção ou redução de 

taxas relativamente a eventos de manifesto e relevante interesse municipal, mediante deliberação 

da Câmara Municipal, sob proposta devidamente fundamentada do respetivo Pelouro”. 

Neste sentido e com vista à necessária análise e deliberação por parte da Câmara Municipal informa-se o 

seguinte:  

O Grupo Pró Centro Histórico de Serpa é uma organização informal constituída por um conjunto alargado 

de pessoas – a título individual, empresários, comerciantes - que tem como objetivo criar dinâmicas para o 

Centro Histórico, mediante a apresentação e discussão de propostas e de ideias nas várias áreas de 

intervenção, sempre em colaboração com o município de Serpa e com todos os agentes que se 

associarem e entenderem participar.  

Trata-se essencialmente de um grupo de trabalho em que os seus elementos têm uma efetiva ligação ao 

Centro Histórico e, dentro das áreas privilegiadas apontam a circulação rodoviária e pedonal, a sinalética, 

a habitação, o turismo e a dinamização cultural ou a valorização do património.  

De acordo com a informação obtida (da parte de Ana Paixão Frade), pretendem realizar um jantar aberto a 

todos os interessados, apontando para um número entre 100 a 150 participantes, com o objetivo de trazer 

pessoas à Praça da República – espaço central – e sensibilizar para as suas potencialidades. Pretendem 

igualmente, para além do jantar, associar algumas outras ações de dinamização, como poderá ser o caso 

da abertura noturna dos espaços comerciais e, também, da colocação de stands para quem quiser expor e 

vender os seus produtos, entre outras que ainda estarão a ser equacionadas. Acrescenta-se que a 

iniciativa não tem fins lucrativos, sendo o valor a solicitar aos inscritos no jantar destinado a suportar as 

despesas de organização. 

Salientando que a mobilização e participação dos cidadãos, seja de forma institucional ou informal, como é 

o caso, deve ser incentivada pelo município e considerando que os objetivos desse grupo de trabalho 

contribuem para a estratégia do município de dinamização do Centro Histórico de Serpa, sendo este 

também o primeiro grande evento que estão a organizar, entende-se que a iniciativa reúne condições para 

uma decisão positiva no que respeita ao pedido de isenção de taxa. --------------------------------------------------- 

 Deliberação 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 6 do artigo 8º e art.º 11.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

isentar o Grupo Pró Centro Histórico de Serpa, do pagamento de taxa de ocupação de via pública, para o 

jantar a realizar no dia 14 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 o seguinte despacho proferido pelo Sr. Vice-Presidente, respeitante 

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

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Comissão de Festas de 
Brinches 

Festa em Honra de 
Nossa Senhora das 

Neves 

11430 
2018.07.25 

3 de agosto 
 

2018.07.31 
 

 
 

 
3. Despacho n.º 14/2018 – 9.ª Alteração ao Orçamento e 5.ª alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos – Ratificação 
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do PS, nos termos 
do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho do Sr. 
Presidente, respeitante à 9.ª alteração ao Orçamento e 5.ª alteração ao PPI: 
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 Intervenções 

O Sr. Presidente explicou que foi necessário efetuar esta alteração, com urgência, para resolver a situação 

do centro escolar. Chegou ao fim o período de garantia de 5 anos e deu-se conta de algumas situações 

que era necessário reparar. O pavimento exterior está a degradar-se e havia a possibilidade da empresa 

que construiu o centro escolar fazer essa reparação ou em alternativa substituir por um pavê, com a 

colaboração da Câmara. A Câmara irá pagar cerca de 20.000 euros e a empresa o restante e faz-se a 

substituição do pavimento, mas para prosseguimento do processo foi necessário reforçar a rubrica do 

centro escolar com esses 20.000 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. 10.ª Alteração ao Orçamento e 6.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores do Partido Socialista, aprovar a 10ª 

alteração ao Orçamento da Câmara Municipal e 6.ª alteração ao PPI, conforme documentos que se 

anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------------------------------------------- 
 

 

5. 11.ª Feira Histórica – Isenção de pagamento da licença de ocupação de espaço terrestre na 

via pública – Ratificação  

A Divisão de Cultura e Património em informação datada de 27 de julho, à semelhança de anteriores 

edições da Feira Histórica, propõe que os feirantes/expositores locais e de fora do concelho que 

participam no evento, no seguimento de candidatura aprovada pela CMS, sejam isentos do pagamento da 

“licença de ocupação de espaço terrestre na via pública”. Com esta medida visa-se fomentar a sua adesão 

e participação, a qual é importante para o enriquecimento e a dinamização da FHS. 

Dado que a FHS se reveste de manifesto e relevante interesse municipal e traz a Serpa muitos visitantes, 

propõe de igual modo que os interessados na prestação de serviços de restauração e bebidas em 

unidades móveis ou amovíveis, sem ligação à componente “histórica” da Feira, aos quais é destinado o 

Largo da Corredoura, sejam também isentos do pagamento da referida licença. 

Note-se que em anteriores edições, foi prática isentar os feirantes/expositores locais e de fora do 

concelho, bem como os vendedores ambulantes, do pagamento da licença de ocupação da via pública, 

mas que, agora, foi levantada a questão dos requisitos legais inerentes a esta prática. 

De acordo com as informações da DAFRHAJ, nesta matéria deverá ser cumprido o que determina “o 

artigo 8.º, n.º 6, do Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais, a saber: 

Poderá "haver lugar à isenção ou redução de taxas relativamente a eventos de manifesto e 

relevante interesse municipal, mediante deliberação da Câmara Municipal, sob proposta, 

devidamente fundamentada do respetivo Pelouro." 

No entanto, ao abrigo do disposto no artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, “em 

circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir 

extraordinariamente a Câmara Municipal, o Presidente pode praticar quaisquer atos da competência 
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desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, sob pena 

de anulabilidade”. 

Assim, sugerem que se opte pela segunda possibilidade tendo em conta que a data da próxima reunião de 

Câmara (8 de agosto) é já muito próxima da FHS, que se realiza a 17, 18 e 19 de agosto, que o término 

das candidaturas para expositores/feirantes de fora do concelho termina no dia 3 de agosto, e que se 

aguardam indicações sobre esta matéria para dar seguimento aos pedidos de interessados na prestação 

de serviços de restauração e bebidas em unidades móveis ou amovíveis, sem ligação à componente 

“histórica” da Feira.  

Face ao exposto, o Sr. Presidente emitiu despacho favorável em 30 de julho. -------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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 despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 30 de julho do 

corrente ano, respeitante à isenção do pagamento da licença de ocupação de espaço terrestre na via 

pública, para todos os feirantes/expositores da 11.ª Feira Histórica. ---------------------------------------------------- 

 

6. Obras de alteração numa edificação destinada a habitação, na Rua do Outeiro, n.º 33 e 35 

em Brinches – Caducidade da licença 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 24 de julho, refere que, 

encontrando-se ultrapassado o prazo de execução da obra (segunda prorrogação – 26/05), sem que a 

mesma se encontrasse concluída, foi a requerente (Alzira Mendonça Napier) notificada, através do ofício 

CMS ref.5379/2018 de 15/06, por forma a se pronunciar no prazo de 15 dias, face à intenção em ser 

declarada a caducidade da licença, conforme previsto na alínea d) do n. º3 do art. º71 do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de 

setembro. 

Ultrapassado o prazo, sem que a requerente se pronunciasse sobre o mesmo, propõem que seja 

declarada a caducidade da licença, conforme previsto no n.º 5 do art.º 71 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro e seja dado 

conhecimento do mesmo à requerente. 

Mais se informa, que conforme ainda previsto no art.º 88 do referido Decreto Lei: 

“Quando as obras já tenham atingido um estado avançado de execução, mas a licença ou comunicação 

prévia haja caducado, pode ser requerida a concessão de licença especial para a sua conclusão, desde 

que não se mostre aconselhável a demolição da obra, por razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou 

económicas.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Face ao exposto, nos termos do n.º 5 do art.º 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, 

declarar a caducidade da licença de obras de alteração numa edificação destinada a habitação, na Rua do 

Outeiro, n.º 33 e 35 em Brinches. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Obras de reabilitação/ampliação na Travessa do Rocha, em Serpa – Caducidade da licença 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 27 de julho, refere que o 

processo encontrou-se titulado com o alvará de licença de obras n. º102/2016, com 2.ª prorrogação com 

termo a 17/02/2018, encontrando-se esgotada a possibilidade de se prorrogar a licença inicial, conforme 

disposto no art.º 58 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 136/2014 de 09/09, regime jurídico da urbanização e edificação em vigor. 

Conforme previsto no n.º 3 do art.º 71 do referido Decreto-Lei, a licença para a realização das operações 

urbanísticas referidas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, caducam se as obras não forem 

concluídas no prazo fixado na licença ou sua prorrogação, devendo ser declaradas pela câmara municipal 

(n.º 5 do art. º71), após audiência prévia do interessado. 

Através do ofício CMS ref.5576/2018 de 22/06, foi a requerente (Maria Manuela Rocha Libano Monteiro de 

Moctezuma) notificada para se pronunciar sobre a intenção em ser declarada a caducidade do processo, 

no prazo de 15 dias. Através de uma exposição apresentada pelo diretor técnico da obra, informa o 

mesmo que a obra se encontra em fase de conclusão, após um atraso resultante de vários fatores, que 

totaliza onze meses e meio. 

Não se encontrando concluída a obra, foi requerida uma licença especial para obras inacabadas. 

Pelo exposto, considerando que a licença especial para conclusão de obras inacabadas, prevista no Artigo 

88.º do regime jurídico da urbanização e edificação, abrange as situações em que, quando as obras já 

tenham atingido um estado avançado de execução, mas a licença ou comunicação prévia haja caducado, 

desde que não se mostre aconselhável a demolição da obra, por razões ambientais, urbanísticas, técnicas 

ou económicas, propõem que seja declarada a caducidade da licença, conforme previsto no n.º5 do art.º71 

do regime jurídico da urbanização e da edificação em vigor, e seja dada continuidade à licença especial de 

obras inacabadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, nos termos do n.º 5 do art.º 71 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, 

declarar a caducidade da licença de obras respeitante a reabilitação/ampliação na Travessa do Rocha, em 

Serpa e dar continuidade à licença especial de obras inacabadas. ------------------------------------------------------  

 

8. Proposta de aprovação de loteamento – Prédio rústico 299-K denominado “Providência” em 

Serpa – Requerente: Paulo António Capela Cunha Carvalho 

Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do território, datada de 18 

de julho, respeitante ao assunto designado em epígrafe: 

 

«Analisados os elementos apresentados, verifica-se que os mesmos dão cumprimento ao solicitado no 

nosso anterior ofício ref.ª 9197 de 28 /11/2017, face ao exposto considera-se que a proposta apresenta 
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condições para a sua aprovação pelo que deverá a mesma ser presente a reunião de câmara para 

deliberação. 

 

Caracterização 

A operação de loteamento insere-se no perímetro urbano de Serpa (área urbanizável), do prédio rústico 

299-K, denominado “Providência”. 

Numa área de intervenção com 6380,11m2, pretende desenvolver 10 lotes (4915,18m2), destinados a 

habitação unifamiliar com 1 ou 2 pisos e respetivos anexos/garagens, com uma largura de 15m (cada 

lote), conforme planta síntese apresentada e polígonos máximos de implantação, com a correspondente 

área máxima. 

Enquadramento em Instrumento de gestão Territorial 

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

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

Execução) UE6 na categoria de espaço RP3. 

 

 

A proposta desenvolve o índice bruto de 0,449 de área de utilização (construção). A restante área do 

prédio rústico é não urbanizável, classificada como solo rural complementar. 

Tendo em conta os parâmetros definidos no artº 37 para a categoria de espaço em questão, verifica-se 

que o loteamento dá cumprimento aos parâmetros previsto. 

No que se refere a UE6, apesar de para a mesma não ter sido definido qualquer estudo de conjunto, 

verifica-se que a maior parte da mesma ficará ocupada com o presente loteamento, e a restante ocupação 

será sempre através de loteamento e para o uso habitacional 

Face ao exposto, a proposta de loteamento dá cumprimento às diretrizes e aos parâmetros definidos no 

PU. 

Proposta 

- Prevê a constituição de 10 lotes destinados a moradias unifamiliares, sendo os parâmetros aplicáveis a 

cada lote de acordo com o presente quadro síntese. 
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- Estacionamento 
O numero de lugares propostos é de: 
- 20 Lugares no interior dos lotes + 25 no espaço publico= 45 Lugares 
Uma vez que o número total de estacionamento supera o mínimo exigido, tendo em conta o disposto no 
PU de Serpa, considera-se que a proposta apresentada dá cumprimento ao Plano em questão. 
 
- Plano de Acessibilidade 
Cumpre os requisitos aplicáveis, previsto no âmbito do DL 163/2006 de 8 de agosto. 
 
Áreas de Cedência 
As infraestruturas das quais fazem parte as infraestruturas viárias designadamente, estacionamentos e 
arruamentos, passeios e outros são cedidas a titulo gratuito ao município e não substituem as cedências 
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destinadas a espaços verde e de utilização coletiva. 
No presente loteamento não foram previstas áreas de cedências para equipamento e espaços verdes. 
Tendo em conta a localização do mesmo considera-se que poderá não ser exigida a cedência em 
questão, ficando, no entanto, o requerente obrigado ao pagamento de compensação (taxa) nos termos do 
regulamento de Taxas. 
Tendo em conta o anexo II do plano a área de Cedência deveria ter uma área de 126 m2, área a qual será 
sujeita a pagamento de taxa de compensação. 
 
- Infra –estruturas / obras de urbanização 
Quadro de áreas gerais, no qual se descreve as áreas das infraestruturas do loteamento, as quais são 
cedidas para o domínio publico a titulo gratuito. 

 

 
 

O loteamento prevê a execução de obras de urbanização as quais serão alvo de projetos específicos, 
devendo as mesmas ser apresentadas no prazo de um ano apos a aprovação da operação de loteamento, 
sob pena da sua caducidade de acordo com a alínea a) do nº 1 do art 71º do RJUE. 
 
- Ruido 
De acordo com a planta do zonamento acústico do PU de Serpa, a área em questão está classificada 
como sensível. 
Em sede de regulamento do Plano, de acordo com a alínea a) do nº 1 do art 16º, esta zona deverá 
privilegiar a existência de áreas residenciais 
 
Taxas 
- Taxa municipal pela realização, manutenção e reforço de Infraestruturas Urbanísticas (TRIU) 
Calculada de acordo com o previsto no art 58º do Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais: 
TRIU= 8 769,60 Euros (oito mil setecentos e sessenta e nove euros e sessenta cêntimos) 
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- Taxa de Compensação 
TC= 45 586.80 EUROS (quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e seis euros e oitenta cêntimos) 

 

Conclusão 
Tendo em conta a análise aqui apresentada, bem como os antecedentes processuais, propõe-se que o 
processo seja presente a reunião de câmara para deliberação. 
Caso se opte pela aprovação deverá o requerente ser informado que dispõe do prazo de um ano para 
apresentar as respetivas obras de urbanização.» 
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 Deliberação 

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

no prédio rústico 299-K, denominado “providência”, em Serpa, nos termos acima propostos. ------------------- 

 

 

9. Constituição de compropriedade no prédio rústico 147-M da freguesia de Pias – 

Requerente: Joaquim Alberto Matado Infante 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 27 de julho último, informa 

que é requerido por Joaquim Alberto Matado Infante, Manuel Fernando Matado Infante e Maria Teresa 

Matado Infante Almeida da Silva, na qualidade de interessados, certidão de constituição de 

compropriedade, em resultado da compra em comum e sem determinação de parte ou direito, a Mariana 

Caeiro Apolinário (cabeça de casal da herança), do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n. º4826/20160524, inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo 147, secção M, da 

freguesia de Pias, denominado “Herdade do Panasco”, com 6650,00m2, 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. 

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”. 

Pelo exposto, de acordo com os elementos apresentados, nada obsta à emissão de Parecer Favorável à 
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constituição de compropriedade, 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. 

A competência para emissão de parecer favorável para efeitos de aumento de compartes é da Câmara 

Municipal, sendo o respetivo prazo de emissão de 45 dias. 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). ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

favorável à constituição de compropriedade no prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º4826/20160524, inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo 147, secção M, da freguesia de 

Pias, denominado “Herdade do Panasco”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

10. Aumento de compartes no prédio rústico 300-F de Vila Verde de Ficalho – Requerente: 

Joana Raquel Prior Neto 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que foi requerido por Joana Raquel Prior 

Neto, na qualidade de notária, certidão de 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, em resultado da venda que os herdeiros de João Lopes Marta, pretendem 

concretizar com Hélder José Lopes Gonçalves e a Alda Maria Machado Afonso, na proporção de 1/3, do 

prédio rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. º599/19910315, inscrito na matriz 

predial rústico, sob o artigo 300, secção F, da freguesia de Vila Verde de Ficalho, denominado “Charneca”, 

com 1,6875hectares, 

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

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”. 

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 daquela data, a presença deste contexto fosse admitida na análise dos 

pedidos, conforme 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 para emissão 

de parecer favorável, e que o mesmo procedimento seja adotado para outras situações idênticas.” 
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Através da presente exposição, apresentada por Joana Raquel Prior Neto, é referido que as partes 

interessadas na aquisição, encontram-se em união de facto. 

Pelo atrás exposto e atendendo à deliberação datada de 14 de junho de 2017 e de harmonia com o 

disposto no n.º1, do citado dispositivo, a competência para a emissão do Parecer é da Câmara Municipal, 

pelo que se propõe a emissão de parecer favorável.------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

favorável ao aumento de compartes no prédio rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n. º599/19910315, inscrito na matriz predial rústico, sob o artigo 300, secção F, da freguesia de Vila Verde 

de Ficalho, denominado “Charneca”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Aumento de compartes no prédio rústico 326-F e 327-F em Vila Verde de Ficalho – 

Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 27 de julho, refere que é 

requerido por Joana Raquel Prior Neto, na qualidade de notária, certidão de 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, em resultado da venda de prédios 

rústicos, contíguos, que Francisco Pedro Garcias Doudinho e Catarina Isabel Paulino Marta Doudinho, 

pretendem concretizar com Hélder José Lopes Gonçalves e a Alda Maria Machado Afonso: 

- Na proporção de 1/5 – prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. 

º572/19901023, inscrito na matriz predial rústico, sob o artigo 326, secção F, da freguesia de Vila Verde de 

Ficalho, denominado “Charneca”, com 5,4625hectares; 

- Na proporção de 2/3 – prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º752/19920327, inscrito na matriz predial rústico, sob o artigo 327, secção F, da freguesia de Vila Verde 

de Ficalho, denominado “Charneca”, com 1,4125hectares. 

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”. 

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 daquela data, a presença deste contexto fosse admitida na análise dos 

pedidos, conforme 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 
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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.” 

Através da presente exposição, apresentada por Joana Raquel Prior Neto, é referido que as partes 

interessadas na aquisição, encontram-se em união de facto. 

Pelo atrás exposto e atendendo à Deliberação datada de 14 de junho de 2017 e de harmonia com o 

disposto no n.º1, do citado dispositivo, a competência para a emissão do Parecer é da Câmara Municipal, 

pelo que se propõe que o pedido seja remetido para deliberação na próxima reunião de Câmara, para 

emissão de parecer favorável. 

 

 Deliberação  

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

favorável ao aumento de compartes no prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 572/19901023, inscrito na matriz predial rústico, sob o artigo 326, secção F, da freguesia de Vila Verde 

de Ficalho, denominado “Charneca” e prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º752/19920327, inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo 327, secção F, da freguesia de Vila Verde 

de Ficalho, denominado “Charneca”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99 no prédio sito na Rua de Sevilha, 

n.º 6 em A-do-Pinto 

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

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

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

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria acima transcrito. --------- 

 

 

13. Aquisição de serviços para o transporte escolar nos circuitos especiais (I a XXIII) para o 

ano letivo 2018/2019 – Procedimento deserto (CP 38/2018) 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública informa que, na sequência da deliberação da 

Câmara Municipal de 11/07/2018 procedeu-se à abertura do Concurso Público para a Aquisição de 

Serviços para o Transporte Escolar nos Circuitos Especiais (de I a XXIII), Ano Letivo 2018/2019, de acordo 

com o disposição do art.º 20º, nº 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

18/2008 de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 111-B/2017 de 31 agosto, na sua atual 

redação (CCP). 

O concurso foi publicado pelo Anúncio de procedimento nº 5629/2018, no Diário da República n.º 135, II 

Serie, Parte L, de 16 de julho, tendo sido concedido como prazo para a apresentação de propostas 9 

(nove) dias de calendário. O prazo terminou no passado dia 25 de julho sem que houvesse apresentação 

de qualquer proposta, ficando, assim, o concurso deserto. 

Pelo exposto, remetem a presente informação para, de acordo com o estipulado no do artigo 79.º, n.º 1, 

alínea a) do CCP, determinar a não adjudicação do procedimento acima identificado e consequente 

revogação da decisão de contratar, nos termos do artigo 80º, nº 1, do mesmo diploma. ------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, nos termos do artigo 79.º, n.º 1, alínea a) e artigo 80.º n.º 1 do CCP, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, não adjudicar e revogar a decisão de contratar, relativamente ao concurso 

público n.º 38/2018, para aquisição de serviços para o transporte escolar nos circuitos especiais (I a XXIII) 

para o ano letivo de 2018/2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. C.P. 12/2017 - Empreitada de remodelação dos edifícios e área exterior da escola primária e pré-

primária de Brinches (trabalhos a mais) 

Na sequência da informação do Serviço de Empreitadas, o Serviço de Aprovisionamento e Contratação 

Pública informa que se verifica a existência de Trabalhos a Mais por Suprimento de Erros e Omissões, na 

fase de contrato, na Empreitada acima referida, da qual foi adjudicatária Imoserpa - Sociedade de 

Construções, Lda.  

Em conformidade com Nota Técnica nº 1, constante na I/5092/2018, o técnico, informa que os referidos 

trabalhos no valor de € 14.168,40, enquadram-se no ponto 4, do artigo 370º do Código dos Contratos 

Públicos, na sua oitava redação. 

Assim, submetem a despacho superior, a aprovação dos mapas de quantidades e listas de preços 

unitários, das propostas de trabalhos a mais e respetiva minuta de contrato, respeitante ao contrato 
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adicional nº 1 do contrato nº 43/2017- Empreitada de Remodelação dos Edifícios e Área Exterior da Escola 

Primária e Pré-Primária de Brinches, outorgado em 11/07/2017. 

 

Os referidos trabalhos estão cabimentados pela subunidade de gestão financeira, com o número 

sequencial 17903/2018, extraído da aplicação SCE em uso neste Município. ---------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Manuel Soares para manifestar a preocupação dos vereadores do Partido 

Socialista com o facto dos atrasos sucessivos desta obra. Inicialmente era previsto estar concluída no 

início de 2018 e posteriormente sofreu vários adiamentos, a que se junta mais esta necessidade. Este tem 

sido um problema já levantado noutras reuniões. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do art.º 18, n.º 1, alínea b) do DL 197/99 de 8 

de junho e dos artigos 36º, nº 1 e 38º do CCP, aprovar os seguintes trabalhos a mais, por suprimento de 

erros e omissões, no valor total de 14.168,40 € (catorze mil, cento e sessenta e oito euros e quarenta 

cêntimos), respeitante à empreitada de remodelação dos edifícios e área exterior da escola primária e pré-

primária de Brinches e aprovar a respetiva minuta do contrato, abaixo transcrita:  
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15. Proposta de adenda ao protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e o Centro de 

Cultura Popular de Serpa para o funcionamento das Oficinas de Verão e as Piscinas Municipais 

O Gabinete de Ação Social e Educação remete para deliberação em Reunião de Câmara a proposta de 

adenda ao protocolo entre o Município e o Centro de Cultura Popular de Serpa, para afetação de mais 5 

(cinco) recursos humanos para o funcionamento da Oficinas de Verão, considerando o período de férias 

das auxiliares de Acão Educativa, concentrado nos meses de julho e agosto e o acréscimo de afluência às 

oficinas de verão por parte das crianças inscritas. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Foi deliberado por unanimidade, aprovar a seguinte adenda ao protocolo de colaboração entre o Município 

e o Centro de Cultura Popular de Serpa, para o funcionamento das Oficinas de Verão e das Piscinas 

Municipais: 

 

Minuta de proposta de Adenda de Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e o Centro 
de Cultura Popular de Serpa para o funcionamento das Oficinas de Verão e das Piscinas Municipais 
Entre: 
O Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público nº 501 112 049, com sede na Praça da 
República, em Serpa, neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e  
 
o Centro de Cultura Popular de Serpa, com o NIF 501 816 380, com sede na Rua da Abegoaria, em 
Serpa, representante neste ato pelo Presidente da Direção Carlos António Bentes Amarelinho, é assinada 
a presente adenda ao protocolo, aprovado em reunião de Câmara realizada a 27 de junho de 2018, que se 
traduz no aumento de transferência de verbas no valor de 4.200,00€ (quatro mil e duzentos euros), 
conforme deliberado em reunião de câmara, realizada em….. 
 
A presente adenda ao Protocolo é feita em dois exemplares, ficando cada um em poder de um contraente. 
 
Serpa, 12 de julho de 2018 

 
 

Pela Câmara Municipal de Serpa                                         Pelo Centro de Cultura Popular de Serpa 
_________________________________                          ________________________________ 

 
(Tomé Alexandre Martins Pires)                                         (Carlos António Bentes Amarelinho) 
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16. Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 377 Serpa – Apoio para as Festas de S.Pedro 

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

com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, prestar o apoio pontual financeiro de 250,00 € (duzentos e cinquenta euros), 

ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento de Serpa, para apoio às festas de São Pedro, realizadas 

nos dias 28 e 29 de junho do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

17. Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de pessoal 

Foi analisada a seguinte informação do Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 
e Assessoria Jurídica, datada de 3 do corrente mês de agosto: 

 

«Considerando que: 

1. O nºs 1 e 2, do artigo 30º, da Lei de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovado pela Lei n 
º35/2014, de 20 de junho estabelece a possibilidade de se promover o recrutamento de trabalhadores 
necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal e que esse 
recrutamento pode ser feito por tempo indeterminado ou a termo, consoante a natureza permanente 
ou transitória da atividade; 

2. Por deliberação da Assembleia Municipal de Serpa datada de 19 de dezembro de 2018, foi 
aprovado o Mapa de Pessoal do Município de Serpa, prevendo os postos de trabalho agora em 
apreço; 

3. Tendo em conta os princípios de racionalização, eficiência e economia de custos que devem 
presidir à atividade administrativa municipal, sem prejuízo de serem observadas as prioridades no 
recrutamento previstas no nº 3, do artigo 30º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, propõe-se a abertura de um procedimento concursal 
único, ao qual possam concorrer candidatos com e sem vínculo, conforme é, aliás, permitido pelo nº 
5, do artigo 30º da LTFP. 

4. O Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual estabelece nos artigos 4º a 9º 
que o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de todos ou alguns postos de trabalho 
previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, nas condições determinadas no artigo 30º 
da Lei nº 35/2014, de 20 de junho é precedido de aprovação pelo respetivo órgão executivo; 

Proponho: 

Nos termos do disposto no nº 1, do artigo 4º, do Decreto-lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na sua 
redação atualizada, que a Câmara Municipal autorize a abertura do procedimento concursal, abaixo, tendo 
em vista a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado, uma vez que as 
necessidades que sustentam estas contratações são de caráter temporário, para recrutamento de: 

a) Seis assistentes operacionais (ação educativa): para garantir o regular funcionamento dos 
estabelecimentos escolares envolvidos, decorrente dos Protocolos de apoio à família, assinados 
com o Ministério da Educação, para  prolongamento de horário das escolas do pré-escolar e 
fornecimento de refeições e ainda apoio em sala de aula, designadamente, a execução de 
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funções de apoio geral, de acolhimento, acompanhamento e vigilância da rotina diária escolar, 
manutenção e organização no âmbito da higiene e limpeza das instalações e espaços escolares. 

Foi prestada informação pela Unidade de Gestão Financeira, documento Interno 4061/2018 SGD, 
confirmando que a despesa decorrente do presente procedimento concursal está inscrita no Orçamento 
para o ano de 2018 – Cabimento n.º 16570/2018.» -------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, nos termos do disposto no nº 1, do artigo 4º, do Decreto-lei nº 209/2009, de 3 
de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento 
concursal para recrutamento de seis assistentes operacionais (ação educativa). --------------------------------- 

 

 

18. Assuntos gerais de interesse autárquico   

O Órgão Executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos, remetidos pelos grupos 

parlamentares: 

 

18.1. Grupo Parlamentar Os Verdes 

18.1.1. Projeto de Resolução n.º 1720/XIII/3.ª – Medidas para promover a qualidade das refeições 

escolares; 
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18.1.2. Projeto de Lei n.º 530/XIII/2.ª – Estabelece a oferta alternativa de bebida vegetal, no âmbito do 

programa de leite escolar, promovendo alteração ao Decreto Lei n.º 55/2009, de 2 de março; 

18.1.3. Projeto de Lei n.º 531/XIII/2.ª – Estabelece a promoção de fruta e outros produtos alimentares 

saudáveis nos bufetes/bares escolares, procedendo à alteração do Decreto Lei n.º 55/2009, de 2 de 

março; 

18.1.4. Projeto de Lei n.º 532/XIII/2.ª – Desincentiva a venda de alimentos com excesso de açúcar, 

gordura e sal nas máquinas de venda automática em escolas, procedendo à alteração do Decreto Lei 

n.º 55/2009, de 2 de março; 

18.1.5. Projeto de Lei n.º 586/XIII/2.ª – Garante a disponibilização de bebidas vegetais no serviço de 

bufet escolar, através da alteração ao Decreto Lei n.º 55/2009, de 2 de março; 

18.1.6. Projeto de Resolução n.º 1773/XIII/3.ª – Pela necessidade de recuperar a profissão de 

guarda-rios, na preservação e fiscalização dos recursos hídricos; 
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18.1.7. Projeto de Lei n.º 961/XIII/3.ª – Determina a não repercussão sobre os utentes, das taxas 

municipais de direitos de passagem e de ocupação de subsolo. 
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18.2. Grupo Parlamentar do PCP 
18.2.1. Projeto de Resolução n.º 1677/XIII/3.ª – Propõe medidas para que se iniciem os 
procedimentos para a remodelação e ampliação do hospital de Beja; 
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18.2.2. Envia pergunta n.º 3119/XIII/3.ª – Adenda ao acordo de cooperação entre a Santa Casa da 

Misericórdia de Serpa e o Estado   
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19. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 148, referente ao dia 7 de 

agosto do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 176.942,04 (cento e setenta e seis mil, 

novecentos e quarenta e dois euros e quatro cêntimos) e 200.832,43 (duzentos mil, oitocentos e trinta e 

dois euros e quarenta e três cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

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

 

 

Terminada a ordem de trabalhos, o Sr. Vereador António Mariano interveio para alertar para um artigo do 

Jornal Serpa Informação, que não corresponde à verdade, referindo que deveria existir por parte de quem 

escreve, o cuidado de se deslocar ao local, pois a noticia sobre os Jordões de Pias, parece que foi 

copiada da edição do jornal do ano anterior. 
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Esclarece que no corrente ano, houve quatro Jordões em Pias, um do grupo coral as Ceifeiras, um da 

Fundação Viscondes de Messangil, um da Paróquia e outro da Associação de Jovens e Casa do Povo, na 

Escola do Ribeirinho, mas não houve nenhum em casas particulares, conforme foi referido no jornal.  

Questionou ainda sobre a situação do parque desportivo de Pias, tendo o Sr. Presidente respondido a esta 

questão, dizendo que, neste momento, a Câmara está a tentar primeiro reparar a iluminação, estando já 

encomendados oito projetores, no valor de 16.000 euros. O Sr. Vereador Francisco Godinho acrescentou 

que, em conjunto com a Junta de Freguesia de Pias, está a ser tratada a questão da limpeza, para que o 

campo esteja em perfeitas condições quando se iniciarem os treinos. ------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano interveio ainda para prestar a sua homenagem ao Sr. Rogério Teixeira 

Mestre, o primeiro Presidente da Assembleia Municipal de Serpa, que faleceu no inicio do corrente mês de 

agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares levantou uma questão relacionada com os cartazes que são colocados nos 

postos de iluminação publica, questionando se os mesmos carecem de autorização e alertando para o 

facto de que muitos não são retirados logo após o término dos eventos e questionou novamente sobre a 

situação dos outdoors que se encontram à entrada da cidade, no sentido Beja-Serpa.  

O Sr. Presidente respondeu que é necessária a respetiva autorização e que existem entidades que são 

cumpridoras no que diz respeito à retirada dos cartazes, mas há outras que levam mais tempo. Sobre os 

outdoors é um assunto que tem que tratar com os respetivos partidos, pois de facto, tapam a paisagem 

sobre a cidade, para quem entra nesse sentido Beja-Serpa. -------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano sugeriu ainda que sejam também colocados nas freguesias rurais, alguns 

mupis iguais aos que existem em Serpa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Embora não seja uma competência direta da Câmara, mas o Sr. Vereador Manuel Soares, alertou para os 

problemas na recolha da reciclagem, neste último mês e fez também referência à situação das árvores 

que se encontram no jardim do palácio do Marquês, que já estão a raspar os telhados das habitações 

vizinhas, e está a tornar-se um risco para a saúde pública.  

 

Sobre a necessidade de limpeza do jardim do Palácio, o Sr. Presidente informa que já insistiram, mais do 

que uma vez, com os proprietários, para que seja efetuada a limpeza do espaço e já se apresentaram 

propostas de solução. A Câmara reparava o muro do lado da Ladeira do Amaral e fazia a limpeza do 

jardim e no ano seguinte fazia a reparação da fachada do edifício, sendo uma intervenção orçada em 

150.000 euros, em contrapartida o jardim ficaria sob a responsabilidade da autarquia, aberto ao público 

durante um período de 15 anos. Aguarda-se a reposta a esta proposta da Câmara Municipal.  

No entanto, a Câmara tem continuado a enviar intimações para que os proprietários procedam à limpeza 

do espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto improvisado 

 Despacho n.º 14/2018 – 9.ª Alteração ao Orçamento e 5.ª alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos – Ratificação 

 10.ª Alteração ao Orçamento e 6.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

 11.ª Feira Histórica – Isenção de pagamento da licença de ocupação de espaço terrestre na via 

pública – Ratificação  

 Obras de alteração numa edificação destinada a habitação, na Rua do Outeiro, n.º 33 e 35 em 

Brinches – Caducidade da licença 

 Obras de reabilitação/ampliação na Travessa do Rocha, em Serpa – Caducidade da licença 

 Proposta de aprovação de loteamento – Prédio rústico 299-K denominado “Providência” em Serpa 

– Requerente: Paulo António Capela Cunha Carvalho 

 Constituição de compropriedade no prédio rústico 147-M da freguesia de Pias – Requerente: 

Joaquim Alberto Matado Infante 

 Aumento de compartes no prédio rústico 300-F de Vila Verde de Ficalho – Requerente: Joana 

Raquel Prior Neto 

 Aumento de compartes no prédio rústico 326-F e 327-F em Vila Verde de Ficalho – Requerente: 

Joana Raquel Prior Neto 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99 no prédio sito na Rua de Sevilha, n.º 6 

em A-do-Pinto 

 Aquisição de serviços para o transporte escolar nos circuitos especiais (I a XXIII) para o ano letivo 

2018/2019 – Procedimento deserto (CP 38/2018) 

 C.P 12/2017 - Empreitada de remodelação dos edifícios e área exterior da escola primária e pré-

primária de Brinches (trabalhos a mais) 

 Proposta de adenda ao protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e o Centro de 

Cultura Popular de Serpa para o funcionamento das Oficinas de Verão e as Piscinas Municipais 

 Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 377 Serpa – Apoio para as Festas de S.Pedro 

 Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de pessoal 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H10 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) 
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Anexos da Ata n.º 16/2018 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 8 de agosto 
 

 

 

ANEXO 1 – 10.º Alteração ao Orçamento e 6.ª alteração ao PPI 

 

 

 


