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ATA N.º 23/2018 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 14 

 DE NOVEMBRO DE 2018 

 
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 14 
de novembro de 2018, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 do artigo 
40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aprovação da Ata n.º 22/2018 
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 22, relativa à reunião realizada no dia 31 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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 
2. Pedidos de autorização e queimadas  Ratificação 
3. Licenças de recinto improvisado 
4. Impostos e Taxas Municipais  Ano de 2019 
5. Proposta de protocolo para fornecimento de refeições escolares  Ano letivo 2018/2019  
6. Casa do Povo de Pias  Proposta de apoio para obras na sede 
7. MURPI  Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos  Proposta de apoio para 

o 9.º Congresso Nacional  
8. Declaração de caducidade do processo de licenciamento - Licença de construção (de legalização) 

em João de Moura, Serpa  
9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro nos prédios 

urbanos sitos na Rua de S.Roque, n.º 22 e 24 em Serpa 
10. Destaque de parcela dentro do perímetro urbano de A-do-Pinto  Requerente: Mónica Maria 

Romeiro Inácio 
11. Direito de preferência  Processo 46/14.TBSRP - Agente de execução: Raquel de Campos 

Domingos  
12. Aquisição de prédio urbano sito na Rua Manuel Dias Nunes, n.º 19 em Serpa 
13. Proposta de aquisição de prédio urbano no Largo do Conde de Ficalho 
14. Comissão Municipal de Toponímia e numeração de policia e inicio do procedimento de revisão do 

Còdigo de Regulamento e Posturas do Município de Serpa e elaboração do projeto de 
Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia 
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15. Arrendamento do Bar do Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia - Proposta de isenção de 
pagamento  

16.  
17. Projeto de PERU  Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 
18. Proposta de alteração do Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo e 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo   
19. CETAA  Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo - Protocolo de parceria e estatutos 
20. 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 

Associação de 
Estudantes da Escola 
Secundária de Serpa 

15909 
2018.10.25 

Espetáculo musical no dia 2 de 
novembro, no pavilhão multiusos de 

Serpa 

 
Ruido 

 
 

 
Clube Atlético 
Aldenovense 

16090 
2018.10.31 

Baile Ruido  

Comissão Festas 
Vales Mortos 

15852 
2018.10.24 

Baile e matiné no dia 10/11 
Matiné para angariação de fundos 
dias 17,18, 24 e 25 de novembro e 

dias 
1,2,8,9,15,16,22,23,29 e 30 de 

dezembro  

Recinto 
improvisado 

Ruido 

 
 

Associação de Futebol 
de Beja 

16316 
2018.11.05 

Final da Taça Melo Garrido no dia 
11 de novembro 

Utilização do 
campo de jogos 
Manuel Baião 

 
 

 
 

2. Pedidos de autorização e queimadas  Ratificação 
De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento na respetiva 
câmara municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 
Face à urgência na resolução do assunto, considerando que o pedido apresentado pelo requerente deu 
entrada e a queimada realizou-se no período que decorreu entre a última reunião do Órgão Executivo e a 
atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, 
por unanimidade, ratificar os seguintes despachos proferidos pelo Sr. Presidente e Sr.Vice-Presidente: 
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Requerente N.º e Data 

Pretensão  
Dia da 

queimada 
Data do 

despacho 
Local da queimada 

Bento António Ascensão 
Félix 

16077 
2018.10.30 

2018.11.01 2018.10.30 Monte do Carvalhal, 
Pias 

Paulo Jorge Rosa 
Afonso 

16246 
2018.11.02 

2018.11.10 2018.11.02 Zambujeiro, Pias 

Iria Conceição Guerreiro 
Vilão 

15938 
2018.10.29 

2018.11.05 2018.10.29 Lagoa do Moinho, 
Pias 

 
 

3. Licenças de recinto improvisado 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, respeitante ao 
licenciamento de recinto improvisado: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Comissão Festas Vales 
Mortos 

Baile/Mina 
S.Domingos 

 

15842 
2018.10.24 

10 de novembro 
 

2018.11.08 
 

 
 

4. Impostos e Taxas Municipais  Ano de 2019 
Procedeu.se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 
Recursos Humanos e Assessoria Jurídica:  

 

Remete-se informação sobre Impostos Municipais, para apreciação. 

Relativamente (e sobretudo) à Participação Variável no IRS, não se remetem quaisquer dados estatísticos 
uma vez que os mesmos não foram (mais uma vez) disponibilizados pela Autoridade Tributária e 
Aduaneira, apesar de terem sido previamente solicitados. Verificou-se ainda a indisponibilidade de alguns 
dados no sitio da internet da Autoridade Tributária e Aduaneira, que nos anos anteriores se haviam sido 
divulgados. 

 

1  IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS  

De harmonia com as disposições conjugadas do artigo 25º, n.º 1, alínea d), do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro e n.ºs 1 e 5 do artigo 112º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de novembro, com a redação da Lei n.º 42/2016, de 28 de 
Dezembro (Orçamento de Estado 2017), compete aos municípios, mediante deliberação da Assembleia 
Municipal, fixar entre 0,3 % e 0,45 %, a taxa de Imposto Municipal sobre os prédios urbanos a aplicar em 
cada ano.  

Determina ainda o citado artigo 112º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis: 
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a) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas territoriais, 
correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam objeto de operações de reabilitação 
urbana ou combate à desertificação, e majorar ou minorar até 30% a taxa que vigorar para o ano a que respeita o 
imposto. 

b) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas territoriais 
correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias e fixar uma redução até 20% da taxa 
que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios urbanos arrendados, que pode ser 
cumulativa com a definida no número anterior.  

c) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até 30% a taxa 
aplicável a prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu estado de 
conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e 
bens.  

d) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até ao dobro a 
taxa aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em situação de abandono, não 
podendo da aplicação desta majoração resultar uma coleta de imposto inferior a (euro) 20 por cada prédio 
abrangido. Constitui competência dos municípios proceder ao levantamento dos prédios rústicos com 
áreas florestais em situação de abandono e à identificação dos respetivos proprietários, até 30 de março 
de cada ano, para posterior comunicação à Direcção-Geral dos Impostos. 

e) Que os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma redução até 
50 % da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios classificados como de 
interesse público, de valor municipal ou património cultural, nos termos da respetiva legislação em vigor, 
desde que estes prédios não se encontrem abrangidos pela alínea n) do n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais.  

f) Que os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem elevar ao triplo, as 
referidas taxas (de 0,3 % a 0,45 %) nos casos de prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de 
um ano e de prédios em ruínas, considerando-se devolutos ou em ruínas, os prédios como tal definidos 
em diploma próprio. Para tal compete às Câmara Municipais a identificação dos prédios ou frações 
autónomas em ruínas e sua comunicação à Direcção-Geral dos Impostos. 

As deliberações da Assembleia Municipal devem ser comunicadas à Direcção-Geral dos Impostos, 
por transmissão eletrónica de dados, para vigorarem no ano seguinte, aplicando-se a taxa mínima supra 
referida (0,3 %), caso a comunicação não seja recebida até 31 de dezembro. 

No caso de as deliberações compreenderem zonas delimitadas de freguesias ou prédios 
individualmente considerados, das comunicações referidas no número anterior deve constar a indicação 
dos artigos matriciais dos prédios abrangidos, bem como o número de identificação fiscal dos respetivos 
titulares. 

 

 

 

 

 

 



 ATA N.º 23/2018 
14 DE NOVEMBRO

 

    6 

Dados estatísticos: 

Evolução da Receita IMI 2015 - 2017 

Ano Exercício  Receita do Município Deduções Receita Liquida 

2015    
2016  77 647,57  
2017  66 002,18  

(Fonte: AT  Autoridade Tributária e Aduaneira  Portal das Finanças  Documento 1) 

 

Prédios Urbanos 2017 

Coleta (em euros) Nº de prédios 

Total prédios urbanos isentos (isenção 
total) 

3126 
------ ------- 

Total Prédios urbanos não isentos 11419   

  Até 99,99 8951 
100,00 a 199,99 1595 
200,00 a 299,99 645 
300,00 a 399,99 115 
400,00 a 499,99 59 
500,00 a 599,99 17 
600,00 a 699,99 13 
700,00 a 799,99 3 
800,00 a 899,99 4 
900,00 a 999,99 8 

1 000,00 a 1999,99 7 
2 000,00 a 2999,99 1 

  3000,000 a 3999,99 1 

Total Prédios urbanos 14545   

(Fonte: AT  Autoridade Tributária e Aduaneira  Portal das Finanças) 
 

Prédios Rústicos 2017 

    Coleta (em euros) Nº de prédios 
Total prédios rústicos isentos (isenção 
total) 

5226  --------   -------- 

Total prédios rústicos não isentos 14065     

  0 a 0,99 9964 

1 a 4,99 3085 
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5 a 99,99 967 

100 a 199,99 34 

200 a 299,99 7 

300 a 399,99 6 

400 a 499,99 1 

500 a 599,99 1 

Total prédios rústicos 19291     

(Fonte: AT  Autoridade Tributária e Aduaneira  Portal das Finanças) 

 

2. DERRAMA:  

De harmonia com o disposto no artigo 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 
Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, s municípios podem 
deliberar lançar uma derrama, de duração anual e que vigora até nova deliberação, até ao limite máximo 
de 1,5 %, sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 
coletivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos 
passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território  

Da mesma forma, a assembleia municipal pode, sob proposta da câmara municipal, deliberar lançar 
uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que 
não ultrapasse 150 000,00 Euros. 

Por último, e nos termos do artigo 16º, do mesmo diploma (na redação atualmente em vigor), a 
assembleia municipal pode ainda, por proposta da câmara municipal, através de deliberação 
fundamentada que inclui a estimativa da respetiva despesa fiscal conceder isenções totais ou parciais 
relativamente aos impostos e outros tributos próprios. 

Pela consulta efetuada ao Portal das Finanças verifica-se, relativamente ao ano de 2017 (últimos 
dados disponíveis), que o lucro tributável dos sujeitos passivos com volume de negócios anual inferior a 

Desta forma, fazendo uma mera extrapolação para 2018 e considerando 
-  

As referidas deliberações devem ser comunicadas por via eletrónica pela Câmara Municipal à 
Autoridade Tributária até ao dia 31 de dezembro do ano anterior ao da cobrança por parte dos serviços 
competentes do Estado. A ausência de comunicação ou a receção da comunicação para além do prazo 
referido, equivale à falta de deliberação não havendo lugar à liquidação e cobrança da derrama. 

 

Dados estatísticos: 

Evolução da Receita Derrama 2015 - 2017 

Ano do Exercício Total 

2015  

2016  
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2017  

(Fonte: AT  Autoridade Tributária e Aduaneira  Portal das Finanças  Documento 2) 

 

Evolução do lucro tributável 2015-2017 

Ano do Exercício Lucro Tributável 

2015  

2016  

2017 7 0  

(Fonte: AT  Autoridade Tributária e Aduaneira / Portal das Finanças) 

 

3. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS:  

De harmonia com o disposto no artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
das Entidades Intermunicipais, s municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5 
% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos 
rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções 
previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do IRS, deduzido do montante afeto ao Índice Sintético de 

  

A referida participação depende de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida pelo 
Município, a qual é comunicada por via eletrónica pela respetiva Câmara Municipal à Autoridade 
Tributária, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos. Na ausência de 
comunicação ou de receção da comunicação para além do prazo referido, equivale à falta de deliberação 
e à perda do direito à participação variável por parte dos municípios.  

 

4. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM:  

De acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 106º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (Lei das 
Comunicações Eletrónicas) s direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento 
de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal 
podem dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) e à 
remuneração prevista no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, pela utilização de infraestruturas aptas 
ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas que pertençam ao domínio público ou privativo das 

 

Conforme o disposto no n.º 3, do mesmo dispositivo, a TMDP obedece aos seguintes princípios:  

a) A taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) é determinada com base na aplicação de um 
percentual sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do 
correspondente município;  
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b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município até ao fim do 
mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25 %. 

Por força da alteração introduzida pela Lei n.º 127/2015, de 3 de setembro, o n.º 4, do mesmo artigo 
passou a dispor que os municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e 
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo são as responsáveis pelo seu 
pagam  

 

Dados estatísticos: 

Evolução da Receita TMDP  2016 - 2017 

Ano Exercício Total 

2016  

2017  

 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (Distrito de Beja)  Ano 2016, 2017 e 2018 

Município 2016 2017 2018 

Aljustrel 0% Não está lançado Não está lançado 

Almodôvar 0,25% 0,25% 0,25% 

Alvito 0,25% 0,25% 0,25% 

Barrancos 0% Não está lançado Não está lançado 

Beja Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Castro Verde 0% Não está lançado Não está lançado 

Cuba 0,25% Não está lançado Não está lançado 

Ferreira do Alentejo 0,25% 0,25% 0,25% 

Mértola 0% Não está lançado Não está lançado 

Moura Não está lançado Não está lançado Não está lançado 

Odemira 0,25% 0,25% 0,25% 

Ourique 0,25% Não está lançado Não está lançado 

Serpa 0,25% Não está lançado 0,25% 

Vidigueira 0,25% Não está lançado Não está lançado 
 

(Fonte: ANACOM  Autoridade Nacional de Comunicações) 

 

Em face ao exposto, e de acordo com: 

- O artigo 112º, n.ºs 1 e 5, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 287/2003, de 12 de novembro; 
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- Os artigos 16º e 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, 
aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

- O artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais; 

- O artigo 106º, n.ºs 2 e 3, da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 
de fevereiro; 

todos conjugados com o disposto na alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33º e da alínea d), do nº. 1, do 
artigo 25º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, deve a presente matéria ser apreciada em reunião de Câmara Municipal e posteriormente 
submetida à Assembleia Municipal, para deliberação. 

 

Sobre o assunto, o Sr. Presidente apresentou a seguinte proposta: 

 
1. IMI  Imposto Municipal sobre Imóveis: 

 
- Prédios urbanos  fixação da taxa de 0,3% 
- Redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor 

municipal ou património cultural 
- Majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados 
  
A proposta dá continuidade à redução progressiva da taxa de IMI, verificada a partir de 2016, ano em que 
foi reduzida de 0,35% para 0,34%, sendo que em 2017 passou a ser de 0,32%, em 2018 baixou para 
0,31%, e agora, finalmente, fixa-se em 0,3%, correspondendo ao limite mínimo legal, enquanto estratégia 
para a redução gradual e universal dos encargos fiscais no concelho de Serpa. 
 
Relativamente aos imóveis classificados mantém-se a proposta adicional de redução da taxa em 50%, de 
forma a incentivar a preservação do património e a revalorização urbana no Centro Histórico de Serpa 
 
Os prédios urbanos degradados - considerando-se como tais os que, face ao seu estado de conservação, 
não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens - contam 
com uma majoração em 30% da taxa de IMI, à semelhança dos anos anteriores.   
 
 

2. Derrama:  

Com o objetivo de aumentar os incentivos à atividade comercial, industrial e agrícola das micro, pequenas 
e médias empresas do concelho, abrindo espaço para a criação de novas empresas e postos de trabalho, 
propõe-se a manutenção da isenção da derrama para as empresas cujo volume de negócios do ano 
anterior não ultrapasse os 150.000 euros, enquanto as empresas que faturem mais que 150 mil euros 
devem continuar sujeitos a uma taxa de derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 
imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC). 
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Assim, a derrama a lançar será a seguinte: 
 
Para empresas cujo volume de negócios do ano anterior não ultrapasse 150.000 euros  0% 
Para empresas cujo volume de negócios do ano anterior ultrapasse 150.000 euros  1,5% 
 
As receitas de Derrama serão aplicadas prioritariamente no desenvolvimento de ações e projetos de 
promoção do desenvolvimento económico do concelho. 
 
 

3. Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

Propõe-se a manutenção do valor da participação variável no IRS de 5% 
Mantem-se a proposta uma vez que a redução deste imposto não tem efeito nas famílias mais 
carenciadas e quem beneficia com a redução desta taxa são contribuintes com maiores rendimentos. Por 
conseguinte, entendemos que não devemos prescindir desta receita municipal, uma vez que reverte em 
benefício direto dos munícipes, apesar de não concordarmos com o excesso de carga fiscal nacional. 
 

4. Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)   

Propõe-se que seja aprovada a fixação da taxa municipal de direitos de passagem em 0,25% do valor de 
cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público, em local fixo, do domínio público e privado municipal, para o ano de 2019. 

 
Os Vereadores do Partido Socialista apresentaram a seguinte proposta:  
 

1.  IMI  Imposto Municipal sobe Imóveis  
- Fixação de taxa de 0,30% para os prédios urbanos;  
- Redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor municipal ou 
património cultural;  
- Majoração em 30% da taxa de IMI para prédios urbanos degradados;  
- Introdução do IMI Familiar.  
 

2. Derrama  
- Fixação em 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o IRC  
- 0,5% para sujeitos passivos com volume de negócio no ano anterior até 150.000 euros  
- Isenção da taxa para empresas que desde 2018 tenham fixado a sua sede social no concelho e que 
tenham criado e mantido no mínimo 3 postos de trabalho.  
 

3. Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS):  
- Participação variável no IRS de 3%  
 

4. Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)  
- Fixação da taxa municipal de direitos de passagem em 0,25% 
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 Deliberação 

De acordo com:  

- O artigo 112º, n.ºs 1 e 5, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
287/2003, de 12 de novembro; 

- Os artigos 16º e 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, 
aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 

- O artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais; 

- O artigo 106º, n.ºs 2 e 3, da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
fevereiro; 

todos conjugados com o disposto na alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33º e da alínea d), do nº. 1, do artigo 
25º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 
seguinte proposta: 
 

IMI  Imposto Municipal sobre Imóveis: 
- Prédios urbanos  fixação da taxa de 0,3% 
- Redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor municipal 

ou património cultural 
- Majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados 
  

Derrama:  
Para empresas cujo volume de negócios do ano anterior não ultrapasse 150.000 euros  0% 
Para empresas cujo volume de negócios do ano anterior ultrapasse 150.000 euros  1,5% 
 

Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 
Manutenção do valor da participação variável no IRS de 5% 
 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)   
Fixação da taxa municipal de direitos de passagem em 0,25% do valor de cada fatura emitida pelas 
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local 
fixo, do domínio público e privado municipal, para o ano de 2019. 
 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
Vereadores do Partido Socialista 

Perante a matéria referente a Taxas Municipais que são hoje aqui presentes para votação, entendem os 
vereadores do Partido Socialista, deixar expressa síntese dos argumentos fundamentais para melhor se 
compreender o seu sentido de voto FAVORÁVEL, a saber:  
 
1. IMI  Imposto Municipal sobre Imóveis  
Não obstante não tenha sido considerada a introdução do IMI familiar, a proposta votada é, no restante, 
coincidente com a proposta apresentada pelo PS, o que registamos com agrado, uma vez que há vários 
anos vimos a propor a taxa de 0,3%, bem como as taxas de redução e majoração agora aprovadas.  
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2. Derrama  
Importante elemento de atratividade, fixação e criação de empresas geradoras de emprego, o PS também 
tem vindo a propor redução deste imposto e até mesmo a sua abolição, sem sucesso. Hoje, registamos 
positivamente que a proposta apresentada a votação pelo executivo tenha ido além da nossa proposta, no 

 
 
3. Taxa Municipal de Direito de Passagem (TMDP)  
Valor de taxa exatamente igual à nossa proposta.  
 
4. Participação variável no IRS.  
Neste ponto não foi aceite a nossa proposta, de redução de 5% para 3%, permitindo às famílias 
recuperarem mais uma parcela do seu rendimento. Entende o executivo que não deve prescindir desta 
receita municipal, apesar de não concordarem com o excesso de carga fiscal nacional. Lamentamos esta 

nacionais.  
Assim, apesar da discórdia no último ponto, sobre o qual não vamos desistir de lutar, entendemos que a 
melhoria verificada e a grande aproximação às nossas propostas são um sinal positivo que não podemos 
ignorar.  

Serpa, 14 de novembro de 2018. 
Manuel Soares  

Paula Pais Soares 
António Manuel Mariano 

 
 

5. Proposta de protocolo para fornecimento de refeições escolares  Ano letivo 2018/2019  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas de protocolo, abaixo transcritas, 
respeitantes ao fornecimento de refeições escolares, aos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo, para o ano 
letivo de 2018/2019 (cabimento n.º 18040/2018): 
 

P R O T O C O L O 
 

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

ANO LETIVO 2018/2019 
 
Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, contribuinte nº 
501112049, representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o Agrupamento de 
Escolas nº 1 de Serpa, sito na Rua Dr. Edgar Pires Valadas, Loteamento da Cruz Nova, 7830-479 em 
Serpa, contribuinte nº 600086003, representado pela sua Diretora, Maria Isabel Sanches Morgado 
Bule Louzeiro, tendo em conta o disposto nos Decretos - Lei n.º 399-A/84 de 28 de dezembro e n.º 
55/2009 de 2 de março e os Despachos n.º 18987/2009, de 6 de agosto, Despacho nº 8452-A/2015, 
de 31 de Julho e atualizado pelo Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, Diário da República 2.º 
Série  n.º 146, é celebrado o seguinte protocolo, aprovado em reunião de câmara, realizada em 22 
de Agosto de 2018; 
 

1º 
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Os alunos dos Ensinos Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico de Serpa, dentro das orientações 
estabelecidas, podem utilizar o refeitório da Escola Básica 2, 3 Abade Correia da Serra; 
 

2º 
O Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa procederá à confeção das refeições para os alunos do Pré-
Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico de Vales Mortos, que posteriormente serão transportadas pela 
Câmara Municipal de Serpa; 
 

3º 
A Câmara Municipal de Serpa compromete-
mediante apresentação mensal de mapa de registo, de acordo com o estipulado Despacho nº 8452-
A/2015, de 31 de Julho atualizado pelo Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, Diário da 
República 2.º Série  n.º 146. 

4º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2018/2019, podendo ser revisto por proposta de 
qualquer das partes. 
 
 
Serpa, ____ de _______________ de 2018 

 
O Presidente da Câmara 
__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
 

 
A Diretora do Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 

 
___________________________________________ 
/Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro/ 

 
 

P R O T O C O L O 
 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO NOS REFEITÓRIOS 

ESCOLARES  
ANO LETIVO 2018/2019 

 
Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, contribuinte nº 
501112049, representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o Agrupamento de 
Escolas nº 2 de Serpa, sito na Rua José Maria da Graça Affreixo, 7830-358 em Serpa, contribuinte nº 
600085546, representado pelo seu Diretor, Francisco Manuel Cortez Batista de Lá Féria e Oliveira tendo 
em conta o disposto nos Decretos - Lei n.º 399-A/84 de 28 de dezembro e n.º 55/2009 de 2 de março e os 
Despachos n.º 18987/2009, de 6 de agosto, Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho e atualizado pelo 
Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, Diário da República 2.º Série  n.º 146, é celebrado o 
seguinte protocolo, aprovado em reunião de câmara, realizada em 22 de Agosto de 2018; 
 

1º 
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Os alunos dos Ensinos Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico de Vila Nova de S. Bento, dentro das 
orientações estabelecidas, podem utilizar o refeitório da Escola Básica 2, 3 de Vila Nova der S. Bento; 
 

2º 
A Câmara Municipal de Serpa compromete-
mediante apresentação mensal de mapa de registo, de acordo com o estipulado Despacho nº 8452-
A/2015, de 31 de Julho atualizado pelo Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, Diário da República 2.º 
Série  n.º 146. 

3º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2018/2019, podendo ser revisto por proposta de qualquer das partes. 
 
Serpa, ____ de _____________ de 2018 
 
 
O Presidente da Câmara 
 
_____________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
 

O Diretor do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

 
___________________________________________________ 
/Francisco Manuel Cortez Batista de La Féria e Oliveira/ 

 
 

 
6. Casa do Povo de Pias  Proposta de apoio para obras na sede 

De acordo com a proposta do Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos 
termos do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo e 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 um subsidio no 
valor ) à Casa do Povo de Pias, para realização de obras 
na sede da Associação. 
A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 18396/2018.  
O Sr. Vereador António Mariano ausentou-se durante a apreciação e votação do assunto, por se encontrar 
legalmente impedido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
7. MURPI  Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos  Proposta de apoio 

para o 9.º Congresso Nacional  
De acordo com a proposta do Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos 
termos do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo e 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 um subsidio no 
valor à Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e 
Idosos, para apoio ao 9.º Congresso Nacional, a realizar em Lisboa, no dia 25 de novembro.  
A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 18395/2018. ------------------------------ 
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8. Declaração de caducidade do processo de licenciamento - Licença de construção (de 

legalização) em João de Moura, Serpa  
A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa, em 24 de outubro do corrente ano, que se 
encontra expirado o prazo de 10 dias úteis, para o requerente (António dos Reis Sota) se pronunciar. 
Tinha o requerente sido informado, através do nosso ofício de ref.ª 7144, de 03-09-2018, que se 
encontrava expirado o prazo de um ano para requerer a emissão do alvará de licença de construção (de 
legalização), estipulado em nosso anterior ofício de ref.ª 4294, de 06-06-2017, e concedido o prazo de 10 
dias úteis, para se pronunciar sobre a intenção da Autarquia declarar a caducidade do processo de 
licenciamento (licença administrativa), em cumprimento do princípio de audiência de interessados. 
- De acordo com o ponto 2, do artigo 71º 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 (Regime Jurídico da Urbanização 
e da Edificação  RJUE), 
que não exija a realização de obras de urbanização, bem como a licença para a realização das operações 
urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, caducam, no caso da licença, se 
no prazo de um ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do 
respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas 
no prazo previsto para o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação 

 
- Conforme exposto no ponto 5 do artigo 71º 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, 
presente artigo devem ser declaradas pela câmara municipal, verificadas as situações previstas no 
presente artigo, após audiência prévia  -------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de 
licenciamento da obra sita no monte João de Moura, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 
Maria). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro nos prédios 

urbanos sitos na Rua de S.Roque, n.º 22 e 24 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 136/2014, de 9 de setembro, a câmara municipal pode a todo o tempo, 
oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de 
conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. 
Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 
elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria, acima 
transcrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

10. Destaque de parcela dentro do perímetro urbano de A-do-Pinto  Requerente: Mónica Maria 
Romeiro Inácio 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, na sequência do ofício CMS 
ref.7696/2018 de 20/09, foi o processo instruído com certidão de teor, emitida pela Conservatória do 
Registo Predial, atualizada e caderneta predial urbana, verificando-se a inscrição matricial da edificação 
existente, com data de 1937, encontrando-se supridos os elementos solicitados. 
Pretende a requerente, na qualidade de proprietária, proceder ao destaque de uma única parcela dentro 
do perímetro urbano de A-do-Pinto, no prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 
n.º 5146/20140214, inscrito na matriz predial urbana sob os artigos: 
 
- Artigo 1714 da união de freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, rua do Sul, n. º20, rés do 
chão destinado a habitação com 74,43m2 de área total coberta e; 
- Artigo 2415 da união de freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, rua do Sul, área total de 
terreno descoberta com 395,61m2. 
 
Os dois prédios urbanos, são fisicamente independentes, encontram-se separados pela via pública e 
dispõem de artigos matriciais independentes. Verifica-se ainda que a construção existente, é anterior ao 
regulamento geral das edificações urbanas (RGEU), com inscrição matricial urbana data de 1937. 
 
No Plano Diretor Municipal em vigor, insere-se nos espaços residenciais  nível 3: 

 
 

PARCELA A DESTACAR 
Parcela de terreno com 395,61m2 de área total descoberta (artigo matricial 2415) e confronta com a via 
pública pela rua do Sul. 
Índice de ocupação  0.80 
Índice de utilização  1.2 
Confrontações: 
Norte - Manuel Coelho; 
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Poente - Maria Piçarra Borges Soares; 
Nascente - rua do Sul; 
Sul - João Lanita. 
 
 
PARCELA RESTANTE 
Parcela restante com 74,43m2 de área total coberta (artigo matricial 1714) e confronta com a via pública 
pela rua do Sul e pela rua das Pedreiras. 
Confrontações: 
Norte - prédio existente; 
Poente - rua do Sul; 
Nascente - rua das Pedreiras; 
Sul - propriedade privada. 
 
Conforme disposto no n. º4 do art. º6 do Decreto-Lei n. º555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-
de prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano estão isentos de licença, desde que as 
duas parcelas  
Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos 
públicos, cumprindo o disposto no n. º4 do art. º6 do referido Decreto-Lei, encontrando-se o destaque de 
uma única parcela, isento de licença. 
Verifica-se ainda, que a parcela a destacar encontra-se fisicamente separada da parcela restante pela via 
pública e a construção existente é anterior ao regulamento geral das edificações urbanas, não se 
verificando, pela inerente divisão das parcelas, o incumprimento do Plano Diretor Municipal. 
 
Mais se informa que, conforme disposto no n. º6 do referido Decreto-Lei: 

 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 

 
 

 Deliberação  
De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o destaque 
de parcela dentro do perímetro urbano de A-do-Pinto, no prédio descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o n.º5146/20140214, inscrito na matriz predial urbana sob os artigos: 
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- Artigo 1714 da união de freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, rua do Sul, n. º20, rés do 
chão destinado a habitação com 74,43m2 de área total coberta e; 
- Artigo 2415 da união de freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, rua do Sul, área total de 
terreno descoberta com 395,61m2. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
11. Direito de preferência  Processo 46/14.TBSRP - Agente de execução: Raquel de Campos 

Domingos  
Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Administração, Finanças, 
Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 18 de outubro:   
 

«Face à notificação efetuada respeitante ao processo supra referido, por E/15346, de 16/10/2018, 
é feita a seguinte apreciação: 
 
1-Fundamento da notificação 
Para melhor enquadramento transcreve-se o fundamento da notificação: 
Fica V. Exa notificada, na qualidade de titular do direito de preferência sobre o bem a seguir 

identificado, nos termos e para os efeitos previstos do disposto no nº1 do artigo 819º do Código do 
Processo Civil, de decisão de Agente de Execução que se anexa, para, querendo, exercer o 

 
 
2-Bem penhorado 
Prédio misto descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº 2732, freguesia de 
Serpa (Salvador) e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3525 e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo 59 Q (parte) da união de freguesias de Salvador e Santa Maria. 
Foi comunicada a decisão do leilão eletrónico efetuado e da melhor proposta apresentada, no 

 
 
3-Direitos legais de preferência 
Considerando que não é invocada a disposição legal que confere à câmara municipal a qualidade 
de titular do direito de preferência a que se reporta, afigura-se de utilidade a prestação de breve 
esclarecimento sobre a atribuição de direitos legais de preferência, o que se faz nos seguintes 
termos: 
3.1-O direito de preferência pode resultar de um negócio jurídico  contrato ou testamento (artigo 
414º e seguintes e artigo 2235º código civil), sendo mais frequentemente convencionado em 
relação à compra e venda. 
3.2-Os direitos legais de preferência decorrem diretamente da lei em geral de entre os titulares de 
direitos reais-artigo 1380º do CC, proprietários de terrenos confinantes; servidões legais, 
proprietário de prédios onerados com servidão legal de passagem, prédio encravado-artigo 1555º 
do CC. 
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3.3-Os direitos de preferência a favor das entidades públicas sobre a propriedade têm em vista a 
prossecução de interesses públicos urbanísticos, dos quais se salienta o artigo 29.º da Lei dos 
Solos, Lei nº 31/2014, de 30 de maio, que se transcreve: 

 
Direito de preferência  
O Estado, as regiões autónomas e as autarquias locais têm o direito de exercer, nos termos 
legalmente previstos, o direito de preferência nas transmissões onerosas de prédios entre 
particulares, tendo em vista a prossecução de objetivos de política pública de solos para as 
finalidades seguintes:  
a) Execução dos programas e planos territoriais;  
b) Reabilitação e regeneração de áreas territoriais rústicas e urbanas;  
c) Reestruturação de prédios rústicos e urbanos;  
d) Preservação e valorização do património natural, cultural e paisagístico.  
e) Prevenção e r  
 
Também se encontra previsto o direito de preferência no Decreto-lei nº 80/2015,de 14 de maio, 
diploma que estabelece o Regime de Desenvolvimento da Lei de Bases da Política de Solos de 
Ordenamento do Território e de Urbanismo, nos temos que se transcreve: 

 
Direito de preferência 
1  Sem prejuízo do previsto no regime jurídico da reabilitação urbana, os municípios têm o 
direito de exercer preferência nas transmissões de prédios, realizadas ao abrigo do direito privado 
e a título oneroso, no âmbito de execução de planos de pormenor ou de unidades de execução, 
designadamente para reabilitação, regeneração ou restruturação da propriedade. 
2  O direito de preferência pode ser exercido com a declaração de não aceitação do preço 
convencionado, desde que o valor do terreno ou dos edifícios, de acordo com a avaliação 
efetuada por perito da lista oficial de escolha do preferente, for inferior em, pelo menos, 20 % ao 
preço convencionado. 
3  No caso do número anterior, se o transmitente não concordar, por sua vez, com o oferecido 
pelo preferente, o preço a pagar no âmbito da preferência deve ser fixado nos termos previstos 
para o processo de expropriação litigiosa, com as necessárias adaptações. 
4  O procedimento do exercício  
 
4- Apreciação do pedido  
O prédio misto que se pretende transmitir, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa 
sob o nº 2732,freguesia de Serpa (Salvador) e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3525 
e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 59 Q (parte) da união de freguesias de Serpa 
(Salvador e Santa Maria), confina com o prédio da propriedade do Município de Serpa, inscrito na 
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matriz sob o artigo 60 Q, a Norte, Nascente e Poente, confirmada a sua localização e informação 
prestada pelos serviços. 
Não se verificando atualmente nenhum interesse na utilização dos solos em apreço, tendo em 
conta a política dos solos em desenvolvimento e, não se aplicando nenhuma das situações 
previstas nos citados diplomas legais indicados nos pontos 3.3, considero que não existe interesse 
por parte do Município no exercício de tal direito. 
Se assim se entender, deverá a câmara municipal pronunciar-se sobre o não interesse na 
aquisição dos mencionados prédios, nas condições propostas, ao abrigo do disposto no artigo 33º, 
nº 1 g) do anexo 1 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e comunicar, por escrito, ao Agente de 
Execução, a decisão tomada.» ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1 g) do anexo 1 da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não manifestar interesse na 
aquisição do prédio misto, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº2732, freguesia 
de Serpa (Salvador) e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3525 e inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo 59 Q (parte) da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). --------------------------- 
 

 
12. Aquisição de prédio urbano sito na Rua Manuel Dias Nunes, n.º 19 em Serpa 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa que, o processo 
de aquisição do prédio urbano sito na Rua Manuel Dias Nunes, nº 19, em Serpa inscrito na matriz sob o 
artigo 2591,União das Freguesias de Serpa, Salvador e Santa Maria, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Serpa sob o número 9128, do livro 22,com inscrição nº 2612/20181023, do qual o Município de 
Serpa, é proprietário na proporção de metade indivisa e a restante inscrita a favor de Manuel Feliciano 
Lima, já falecido e de seus filhos Vitorino Manuel Feliciano, Gracinda Maria Ana e de Almerinda Maria 
Cardeira, de acordo com registos da Conservatória do Registo Predial, tem sido moroso na sua resolução, 
devido ao facto dos vários herdeiros não demonstrarem especial interesse nessa resolução, o que se 
justifica por não terem em sua posse os documentos necessários que comprovem essa qualidade e, 
certamente devido ao diminuto valor a receber (considerando o número de herdeiros). 
Por deliberação tomada em reunião de câmara, realizada em 01/08/2007, foi decidido adquirir aos 
herdeiros de Manuel Feliciano Lima um ½ do mencionado prédio pelo v
foi formalizada por falta de apresentação dos documentos. 
Por se tornar imperiosa a aquisição do prédio, que se encontra em ruínas, e devido à insistência de uma 
herdeira nessa resolução, foram retomadas as notificações aos herdeiros no ano de 2017, após avaliação 
do prédio efetuada por perito contratado por este Município. Segundo o relatório apresentado foi indicado 

pré  
Considerando que, todos os herdeiros já manifestaram o interesse na venda da parte do prédio de que 
são comproprietários e apresentaram os documentos de que dispunham, designadamente os documentos 
de identificação pessoal, submete-se o assunto para aprovação do órgão executivo. 
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Cabe à Câmara Municipal deliberar sobre a aquisição de parte indivisa do prédio em análise, nos termos 
do artigo 33º nº 1 g) do Anexo I da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, Regime Jurídico das Autarquias locais, 

se propõe que se pronuncie nos seguintes termos: 
Aquisição de metade indivisa do prédio urbano sito na Rua Manuel Dias Nunes, nº 19, em Serpa, inscrito 
na matriz sob o artigo 2591, União das Freguesias de Serpa, Salvador e Santa Maria, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 9128, do livro 22, com a inscrição nº 

 mil euros), nos termos do artigo 33º nº 1 g) do Anexo I da 
Lei nº 75/2013, 12 de setembro, Regime Jurídico das Autarquias locais. 
A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 18339/2018. ------------------------------- 
 

 Deliberação  
De acordo com o parecer técnico e nos termos do artigo 33º nº 1 g) do Anexo I da Lei nº 75/2013, 12 de 
setembro - Regime Jurídico das Autarquias locais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
proceder à aquisição de metade indivisa do prédio urbano sito na Rua Manuel Dias Nunes, nº 19, em 
Serpa, inscrito na matriz sob o artigo 2591, União das Freguesias de Serpa, Salvador e Santa Maria, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 9128, do livro 22, com a inscrição nº 
2612/20181023, pelo preço de --------------------------------------------------------------- 

 
 

13. Proposta de aquisição de prédio urbano no Largo do Conde de Ficalho 
O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 
informação datada de 8 do corrente mês de novembro, refere que, por deliberações do órgão executivo, 
de 20 de fevereiro e 18 de junho de 2018, foi aprovada a aquisição do prédio urbano sito no Largo Condes 

bem como as respetivas condições de pagamento. 
Verificando-se que, entretanto, não foi concretizada a aquisição do referido prédio, importa remeter nova 
informação à apreciação da Câmara Municipal de Serpa, para que sejam apreciados os novos termos da 
aquisição. 
Desta forma e considerando as orientações superiores, propõe-se nos termos do artigo 33º, nº 1, alínea 
g), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, a aquisição do prédio urbano sito no Largo Condes de 
Ficalho, S/N, em Serpa, inscrito na matriz sob o artigo 2069, da União das Freguesias de S. Salvador e 
Santa Maria, descrito na CRP sob o número 1355/20010124, propriedade da Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo do Guadiana Interior CRL, contribuinte 501 057 331, com sede na Rua da Terçarias, SN, Moura, 

prestação, preferencialmente até final do corrente ano de 2018. 
A verba necessária à aquisição encontra-se cabimentada com o número sequencial 16759. 
 

 Deliberação 
Face ao exposto, nos termos do artigo 33º, nº 1, alínea g), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, 
a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à aquisição do prédio urbano sito no Largo 
Condes de Ficalho, S/N, em Serpa, inscrito na matriz sob o artigo 2069, da União das Freguesias de 
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Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito na CRP sob o número 1355/20010124, propriedade da Caixa de 
C
quatrocentos e dez euros), a liquidar numa única prestação, preferencialmente até final do corrente ano de 
2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

14. Comissão Municipal de Toponímia e numeração de policia e inicio do procedimento de 
revisão do Còdigo de Regulamento e Posturas do Município de Serpa e elaboração do 
projeto de Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia 

Na sequência de reunião havida sobre as comissões municipais e conselhos municipais e locais, realizada 
em 16/10/2018, emite a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, a 
seguinte informação: 
 
1- Criação de Comissão Municipal de Toponímia 
Considera-se importante a constituição de um órgão consultivo e de apoio ao órgão executivo municipal 
que possa contribuir, através de apresentação de propostas e pareceres, para a criação de regras para a 
atribuição e alteração de denominação de ruas, dos lugares ou vias de comunicação e da numeração dos 
edifícios; 
Torna-se também necessário proceder à revisão do Código de Regulamentos e Posturas do Município de 
Serpa, em vigor, Título V, Capítulo II, seção I seção II, e seção III, artigos 677.º a 684.º, respeitante à 
numeração dos prédios; 
Neste contexto, considera-se de grande utilidade a constituição de uma Comissão Municipal de Toponímia 
e Numeração de Polícia; 
A constituição de uma Comissão Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia e a criação de normas 
do seu funcionamento deverão ser consubstanciadas em regulamento, no âmbito do poder regulamentar 
das autarquias locais, a elaborar ao abrigo do disposto nos artigos 109.º (participação política dos 
cidadãos), 112.º nº7 (atos normativos) e, 241.º (poder regulamentar) da Constituição Portuguesa; dos 
artigos 135.º e 136.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de 
janeiro e, de acordo com as competências conferidas pelas alíneas k), ss) e tt), todos do nº1 do artigo 33.º 
do anexo I da Lei nº 75/2013,de 12 de setembro, em vigor; 
Conforme se encontra previsto no nº 1 do artigo 98.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro, o início do procedimento do Regulamento Administrativo é 
publicitado na internet, no sítio institucional da entidade pública, com indicação do órgão que decidiu 
desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma como se pode 
processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 
regulamento. 
 

 Deliberação  
De acordo com o parecer técnico, ao abrigo do disposto nos artigos 109.º, 112.º nº7 e, 241.º da 
Constituição Portuguesa, dos artigos 135.º e 136.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e a competência prevista nas alíneas k) ), ss) e tt), todos do nº 1 
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do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013,de 12 de setembro, Regime Jurídico das Autarquias Locais, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade:  
 
- Constituir uma Comissão Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia, órgão consultivo e, de apoio 
ao órgão executivo municipal, que possa contribuir através de apresentação de propostas e pareceres 
para a criação de regras para a atribuição de denominação de ruas, dos lugares ou vias de comunicação e 
da numeração dos edifícios; 
 
-Iniciar o procedimento de revisão do Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, Título 
V, Capítulo II, seção I seção II, e seção III, artigos 677.º a 684.º, respeitante à numeração dos prédios, em 
vigor, e elaboração do Projeto de Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia; 
 
- Proceder à publicitação na Internet, no Sítio do Município de Serpa, do início do procedimento conforme 
previsto no artigo 98.º nº1 do CPA, tendo em vista a constituição como interessados e a apresentação de 
contributos para a elaboração do regulamento; 
 
- Estipular o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicitação na internet, no Sítio do Município de Serpa, 
do início do procedimento para a constituição de interessados e para a apresentação de contributo para a 
elaboração do regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

15. Arrendamento do Bar do Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia - Proposta de isenção de 
pagamento  

No âmbito do Contrato de Arrendamento do Bar sito no Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia, assinado 
entre o Município de Serpa e Joana Filipa Serrano Nogueira, com início de exploração de estabelecimento 
em 15/08/2018 e com um valor de renda mensal  
que a Câmara Municipal proceda à isenção de pagamento da mensalidade, desde a data de inicio do 
contrato até ao final do corrente ano, uma vez que se tem registado avarias constantes nos equipamentos 
instalados, designadamente, no ar condicionado e equipamentos de confeção. ------------------------------------- 
 
Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares questionou se os custos inerentes às avarias nos 
equipamentos serão imputados ao empreiteiro, tendo o Sr. Vice-Presidente confirmado que sim, e os 
respetivos serviços da autarquia já estão a tratar do assunto. ----------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  
De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar Joana Filipa Serrano 

cêntimos), respeitante à exploração do Bar do Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia, desde o inicio do 
contrato de arrendamento (15 de agosto de 2018) e até final do corrente ano. -------------------------------------- 
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16.  

Pretende-se com a remodelação do edifício da Sociedade Grupo 1º de Junho Brinchense, localizada na 
Rua da Cruz, na Freguesia de Brinches, não só melhorar e adequar as condições de utilização do salão 
multiusos, existente no 1º piso, como também dotar a totalidade do edifício das medidas de deteção, 
alarme e extinção de incêndio, especificadas em projeto da especialidade. 

Como principais medidas, temos a demolição das escadas existentes na entrada do edifício, assim como 
de parte da sala anexa ao bar do piso térreo. Esta opção, irá permitir a execução de uma escada de 
acesso ao primeiro piso com dimensões adequadas à utilização prevista e com uma plataforma elevatória 
que irá permitir o acesso não só a carga, mas principalmente a pessoas com mobilidade condicionada.  

As intervenções no primeiro piso têm por objetivo, melhorar as condições térmicas e acústicas do salão, 
sendo proposto o isolamento da cobertura, a montagem de teto falso com placa de gesso adequada para 
o comportamento acústico pretendido, equipamento de ar condicionado, a definição de uma área de 
palco/espetáculos onde se localizarão pontos de luz adequados para o efeito e de onde sairão cablagens 
para pontos de montagem de colunas e semelhantes, adequação da iluminação artificial a sistema de LED 
e pavimento novo. 

A atual área de Bar e Copa irá ser ampliado, com a definição de uma área de Cozinha. Esta opção 
justifica-se com o facto do espaço e equipamentos existentes não darem resposta às necessidades, 
colocando não só em causa a capacidade de resposta ao publico, mas também a forma como essa 
resposta é dada, com a confeção e transporte de outras origens de alimentos cozinhados; situação que se 
pretende evitar.  

Com o objetivo de disponibilizar o equipamento a diversas entidades, associações e privados para 
desenvolvimento de atividades, torna-se necessário dotar a cozinha de equipamento que permita a 
confeção de alimentos, mas também área de conservação e preparação de alimentos pré-cozinhados - 
neste mesmo espaço. O equipamento proposto encontra-se definido no Mapa de Acabamentos e 
Equipamento - desenho 19. 

Tendo em conta que apenas existem instalações sanitárias no piso térreo, na área de logradouro, justifica-
se por isso a execução de duas instalações sanitárias neste piso - uma masculina e outra feminina, dotada 
de equipamento para pessoas de mobilidade condicionada (unissexo). Tendo por base a adaptação de um 
edifício existente, e dadas as condicionantes estruturais e funcionais, considera-se que a instalação 
projetada dá resposta à necessidade do edifício. 

Tendo em conta a rapidez, leveza e sendo uma opção assumida em termos de projeto, é proposta a 
execução da escada de acesso e área de corredor (varandim) de acesso à instalação sanitária em ferro, 
de onde irá sobressair a forma dos perfis em "I" da estrutura e o pavimento em vidro fosco deste varandim 
entre o salão e as instalações sanitárias. 

Por fim, e com o objetivo de melhorar a eficiência energética do edifício, a par da utilização de 
equipamento de iluminação tipo LED, é proposta a substituição da totalidade dos vãos exteriores do 
edifício por vãos com caixilharia de alumínio, corte térmico e vidro duplo. Exceção feita à porta principal 
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deste, que será alvo de restauro procurando reduzir-se perdas de eficiência de estanquidade da 
caixilharia, que se irá manter em madeira dada a sua particularidade formal 

 

ALTERAÇÕES PROPOSTAS 

 

 Planta do piso térreo  Átrio de Entrada 

 

 Planta do 1º piso  geral 

A descrição dos trabalhos e do equipamento proposto encontra-se descrito em Mapa de Acabamentos e 
Equipamento anexo à presente informação. 
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Prazo de Execução dos Trabalhos 
- De acordo com a Calendarização constante do projeto, estima-se que a execução dos trabalhos decorra 
num período de 9 meses. 
 
Estimativa orçamental  
- De acordo com a Estimativa Orçamental do Projeto, estimam-se em a execução dos 
trabalhos e equipamentos propostos.  

 

 
 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de remodelação do 
edifício da Sociedade Grupo 1º de Junho Brinchense, localizado na Rua da Cruz, na Freguesia de 
Brinches, de acordo com os documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante.  
 
 

17. Projeto de PERU  Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 
Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Cultura e Património:  
 
«A presente informação tem por objetivo submeter a aprovação pela Câmara Municipal o projeto de 
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Serpa, 
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seguindo-se de acordo com o artigo 17º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (Lei 32/2012, de 14 
de agosto) as seguintes etapas: 

1) Consulta pública + Pedido de Parecer ao IHRU (instituto da Habitação e Reabilitação Urbana) 
2) Aprovação do PERU pela Câmara Municipal (eventualmente revisto na sequência da etapa 1) 
3) Aprovação pela Assembleia Municipal 
4) Publicação no DR + Envio para IHRU 

 

Este programa, assume-se como um instrumento complementar das orientações e regras emanadas do 
Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa (PPSNHCS), contempla um 
Anexo especificamente dedicado à descrição detalhada de cada um dos instrumentos de incentivo fiscal 
propostos no âmbito da implementação do PERU e encontra-se assim estruturado: 

 

Executado pela empresa ImproveConsult  Consultoria e Estudos, Ld.ª e tendo como coordenador o Dr. 
João Fermisson, o projeto de PERU foi contratado através de procedimento de ajuste direto AD 58/2018, 
tendo como base o caderno de encargos elaborado pelos serviços da Câmara Municipal. 

Em conclusão, considera-se que este projeto de Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) 
cumpre o caderno de encargos, pelo que se propõe a aprovação pela câmara municipal, bem como 
deliberar sobre a abertura de discussão pública e o pedido de parecer ao IHRU, nos termos dos n.ºs 3 e 4 
do artigo 17º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pela Lei 32/2012, de 14 de agosto.  

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o projeto de Programa Estratégico de 
Reabilitação Urbana (PERU), elaborado pela ImproveConsult  Consultoria e Estudos, Ld.ª, o qual consta 
de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e proceder à abertura de discussão pública e 
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pedido de parecer ao IHRU - Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do 
artigo 17º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pela Lei 32/2012, de 14 de agosto.  

 
 

18. Proposta de alteração do Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo e 
Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo   

Tendo em vista a necessidade de ajustar algumas situações no que ao apoio ao movimento associativo 
diz respeito, propõe o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, que se delibere 
proceder à atualização/alteração do Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo, 
aprovado na sessão da Assembleia Municipal de 29 de junho de 2004 e Regulamento Municipal de Apoio 
ao Movimento Associativo, aprovado pela Assembleia Municipal, em sessão de 22 de dezembro de 2008. 
 

 Deliberação  
De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, iniciar o processo de 
alteração ao Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo e Regulamento Municipal de 
Apoio ao Movimento Associativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

19. CETAA  Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo  Protocolo de parceria e estatutos 
A Câmara Municipal de Serpa, em conjunto com uma parceria de entidades públicas e privadas, está a 
candidatar ao Alentejo 2020, no Aviso de concurso nº ALT20-46-2018-13, 
de Investigação e Inovação , a criação do Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo, com um 
orçamento previsional de 1.200.000,00 euros. Este Centro (CETAA) tem como missão dinamizar e apoiar 
as atividades de investigação aplicada, de desenvolvimento tecnológico e de inovação empresarial, junto 
das empresas da fileira alargada do setor agroalimentar, desenvolver valências tecnológicas e de gestão 
de apoio às PME do setor, de promover formação técnica e tecnológica especializada de recursos 
humanos das empresas ou para as empresas e de prestar serviços especializados.   
O CETTA visa contribuir para fazer do país, e da região Alentejo em particular, uma referência na 
inovação do sector agroalimentar, favorecendo o desenvolvimento de setores emergentes e a 
competitividade nos produtos tradicionais, com vista à diversificação e melhoria da competitividade do 
tecido empresarial; cujos objetivos se explicitam: 

. Promover a valorização industrial do conhecimento tendente à introdução de novos produtos e 
processos industriais, através da atividade de assistência técnica e tecnológica; 
. Promover a melhoria dos produtos e processos do setor agroalimentar tendo em conta a sua 
qualidade, design, conformidade com normas, compatibilidade com o meio ambiente e eficiência 
energética; 
. Promover a difusão de técnicas e tecnologias, proceder à sua demonstração e generalizar a 
utilização de praticas adequadas; 
. Promover a formação especializada do pessoal das empresas e dos seus futuros quadros no 
domínio da tecnologia e da gestão empresarial. 
. Disseminação de informação especializada ao nível nacional e estrangeiro;  
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. Promoção da utilização racional dos recursos disponibilizados pelos seus associados;  

. Organização de atividades de formação técnica e tecnológica especializada de recursos humanos 
das empresas ou para as empresas, colóquios e seminários para reforço das capacidades técnicas e 
tecnológicas do setor agroalimentar, fomentando a difusão da inovação e o aumento da 
competitividade global do setor. 

 
 Intervenção  

Sobre este assunto, interveio o Sr. Vice-presidente para dizer que a  já 
elaborou o estudo prévio do CETAA, dado a urgência no prosseguimento do assunto, atendendo aos 
prazos de candidatura e também alertou para o facto de que, poderá ser necessário o Sr. Presidente 
aprovar o referido estudo prévio, para que se possa efetuar a candidatura e será depois submetido à 
reunião do Órgão Executivo para ratificação. Mas para conhecimento dos senhores vereadores, 
apresentou a memória descritiva e justificativa e estimativa de custo total da obra, cujos documentos se 
anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o projeto de estatutos, tendo em vista a 
criação de uma Associação sem fins lucrativos e de natureza privada, denominada Centro Tecnológico 
Agroalimentar do Baixo Alentejo, bem como a minuta do protocolo de parceria, cujos documentos constam 
de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------------------------- 
 

 
20. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 214, referente ao dia 13 de 
novembro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 

cento e setenta e dois euros e sessenta e sete cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 
operações não orçamentais, respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais para informar que 
os vereadores do PS foram abordados pelo Sr. Dimas, relativamente ao assunto da venda da habitação 
ao Sr. Satiro Louzeiro, decorrente das negociações, aquando da aquisição da Casa do Abade Correia da 
Serra e o Sr. Dimas manifestou o seu descontentamento pelo facto de ser retirado um metro ao lado da 
habitação, pois tinha proposto outra solução e como ainda não foi efetuada a escritura, gostaria que o 
assunto fosse revisto. A Sr.ª Vereadora propõe que seja efetuada uma nova análise deste processo. 
 
O Sr. Vice-Presidente recorda que a Câmara deliberou vender ao Sr. Satiro Louzeiro e o assunto do Sr. 
Dimas tem que ser tratado diretamente com o Sr. Satiro e não com a Câmara, no entanto, vai encaminhar 
este assunto para os respetivos serviços e logo que exista uma informação, será a mesma enviada aos 
Vereadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse ainda que tinha sido contatada por pessoas que utilizam a estrada da 
Penalva, manifestando o seu descontentamento pela situação em que a mesma se encontra, na parte que 
falta requalificar e quando chove muito fica intransitável. ----------------------------------------------------------------- 
 
O Sr. Vereador António Mariano questiona sobre o prosseguimento do assunto respeitante à sugestão que 
tinha feito, numa anterior reunião da Câmara, sobre a necessidade de se efetuar um levantamento dos 
sumidouros, tendo alertado, na altura, para duas situações em Pias e que agora a situação já se agravou, 
tendo começado a degradar o asfalto.  
Sugere ainda que a Câmara insista junto da EDP para que sejam retirados os postos de iluminação 
antigos, que estão desativados, já não têm qualquer uso e não têm sido removidos.  
Manifesta ainda o desagrado pelas instalações provisórias feitas pelas operadoras de Telecomunicações, 
por causa da fibra ótica, mas que em termos estéticos ficam muito mal. 
Referiu ainda que em março, foi apresentada pela Vereadora Paula, uma proposta para a constituição do 
Conselho Municipal de Segurança, tendo o Vereador Manuel Soares apresentado uma proposta de 
regulamento para esse conselho e, decorridos alguns meses, considera que era altura de se voltar a 
abordar o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguiu-se o Sr. Vice-Presidente para dizer que, relativamente à Estrada da Penalva, logo que seja 
possível, avançar-se-á para esse pequeno troço que falta requalificar.  
Sobre a questão dos sumidouros, informa que o Sr. Vereador Francisco Godinho está a tratar desse 
assunto e que a Câmara tem estado a fazer o levantamento dos Conselho e Comissões existentes na 
nossa autarquia, para se tratar do assunto na sua globalidade. -------------------------------------------------------- 
 
O Sr. Vereador Manuel Soares perguntou ainda em que situação se encontra a sugestão que fizeram na 
última reunião da Câmara, para a colocação de informação no site da autarquia, destinada aos 
emigrantes, tendo sido informado de que foi o assunto encaminhado para os respetivos serviços. ----------- 
 

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 
 Pedidos de autorização e queimadas  Ratificação 
 Licenças de recinto improvisado 
 Impostos e Taxas Municipais  Ano de 2019 
 Proposta de protocolo para fornecimento de refeições escolares  Ano letivo 2018/2019  
 Casa do Povo de Pias  Proposta de apoio para obras na sede 
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 MURPI  Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos  Proposta de apoio para 
o 9.º Congresso Nacional  

 Declaração de caducidade do processo de licenciamento - Licença de construção (de legalização) 
em João de Moura, Serpa  

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro nos prédios 
urbanos sitos na Rua de S.Roque, n.º 22 e 24 em Serpa 

 Destaque de parcela dentro do perímetro urbano de A-do-Pinto  Requerente: Mónica Maria 
Romeiro Inácio 

 Direito de preferência  Processo 46/14.TBSRP - Agente de execução: Raquel de Campos 
Domingos  

 Aquisição de prédio urbano sito na Rua Manuel Dias Nunes, n.º 19 em Serpa 
 Proposta de aquisição de prédio urbano no Largo do Conde de Ficalho 
 Comissão Municipal de Toponímia e numeração de policia e inicio do procedimento de revisão do 

Còdigo de Regulamento e Posturas do Município de Serpa e elaboração do projeto de 
Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia 

 Arrendamento do Bar do Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia - Proposta de isenção de 
pagamento  

  
 Projeto de PERU  Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 
 Proposta de alteração do Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo e 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo   
 CETAA  Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo  - Protocolo de parceria e estatutos 

 
 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H10 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 Vice-Presidente da Câmara           A Secretária 
 
                   

         ______________________________        __________________________ 
              (Carlos Alberto Bule Martins Alves)                                      (Anabela Baleizão Cataluna) 
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