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Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 12 de dezembro de 2018 
  

 

 

Presenças 

 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

Hora de abertura:17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: Senhor 
Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires  

 

 

 
 



ATA N.º 25/2018 

12 DE DEZEMBRO 

 

    2 

 

ATA N.º 25/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 12 

 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

No edifício da antiga Escola Primária da Mina da Orada, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 

12 de dezembro 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 24/2018 
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 24, relativa à reunião realizada no dia 28 de novembro, 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. Licença de recinto improvisado e de ruido  
2. Pedidos de autorização de queimadas  
3. 18.ª Alteração ao Orçamento e 13.ª alteração ao PPI 
4. Reconhecimento de nome de ruas 
5. Direito de preferência do prédio sitona Rua das Portas de Moura, n.º 2 em Serpa 

6. Direito de preferência na Rua dos Quarteis, n.º 17 em Serpa 

7. Constituição de compropriedade de prédio rústico em Vila Verde de Ficalho – Requerente: Maria 

de Lurdes Barata 

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

Rua da Fonte Santa, n.º 3 e 5 em Serpa 

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

Rua dos Cravos, n.º 11 e 13 em Vale de Vargo 

10. Emparcelamento simples de dois prédios rústicos em Serpa – Requerente: Paulo Manuel Rocha 

Libano Monteiro 

11. Procedimento público para venda de lotes de terreno em Serpa, Santa iria e A-do-Pinto 

12. Renúncia ao ónus de não alienabilidade e de preferência 

13. Aquisição da Casa do Abade Correia da Serra, sita na Rua dos Fidalgos, n.º 22 e Travessa do 

Serra, n.º 2 em Serpa 

14. BOXERPA – Associação desportiva de Desportos de Combate e Atividade Gímnicas – Apoio para 

participação no Torneio Internacional de Boxe Feminino 

15. Proposta para venda de prédio urbano na Rua do Rossio de Fora, em Serpa 

16. Assuntos gerais de interesse autárquico 

17. Resumo Diário da Tesouraria  
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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 

Sulcena – Associação 
Cultural e Recreativa 

17758 
2018.11.30 

Feira do Sótão, no dia 8 de 
dezembro, na Praça da República 

em Serpa 

 
Ocupação da 

via pública 

 
20,00€ 

Associação Jovens de 
Pias 

17214 
2018.11.20 

Festa de angariação de fundos Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 

Comissão Festas 
Vales Mortos 

17313 
2018.11.22 

Baile dia 15 dezembro Recinto 
improvisado 

15,00€ 

Futebol Clube Serpa 17834 
2018.12.03 

Baile 
Dia 8 dezembro 

Ruido 20,00€ 

União Freguesias de 
V.N.S.Bento e Vale de 

Vargo 

18155 
2018.12.07 

VI Mostra de Doçaria de A-do-Pinto Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 

 

 

2. Licença de recinto improvisado e de ruído 

2.1. Autorização 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da seguinte licença de recinto 

improvisado: 

 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Associação de Jovens 
de Pias 

Pias Rock 17210 de 
20.11.2018 

22/23 de 
dezembro de 

2018 

 

2.2. Ratificação 

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

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

licenciamento de recinto improvisado e de ruído: ----------------------------------------------------------------------------- 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Data do 
despacho  

União das Freguesias 
de Vila Nova de S. 

Bento e Vale de Vargo   

VI Mostra de Doçaria 
de A-do-Pinto 

 

18062 
2018.12.05 

8 e 9 de 
dezembro 

 

2018.12.06 
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3. Pedidos de autorização de queimadas  

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 o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º e Data 
Pretensão  

Dia da 
queimada 

Data do 
despacho 

Local da queimada 

João Maria Féria Colaço 17606 
2018.11.27 

2018.11.27 2018.11.27 Herdade da lobata, 
Serpa 

 

 

4. 18.ª Alteração ao Orçamento e 13.ª alteração ao PPI 

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

deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS, aprovar a 13.ª alteração ao Plano Plurianual 

de Investimentos e 18.ª alteração ao Orçamento, conforme documentos que se anexam à presente ata, 

dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

5. Reconhecimento de nome de ruas em Vila Verde de Ficalho (Travessa Larga e Rua do 

Barranco) 

No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a 

atribuição de “Travessa Larga” e “Rua do Barranco”, às seguintes ruas, em Vila Verde de Ficalho: 
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6. Direito de preferência do prédio sito na Rua das Portas de Moura n.º 2, em Serpa 

Na sequência do requerimento apresentado por Maria Luísa Carvalho Silva Mestre, a Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, apesar da sua localização e características 

arquitetónicas, julga-se não haver, face à tipologia habitacional e às intervenções atualmente em curso, 

interesse em que a Câmara Municipal exerça o direito de preferência na alienação da fração B, destinada 

a habitação, do prédio urbano sito na Rua das Portas de Moura, n.º 2 em Serpa, com 93,6m2 de área de 

terreno, 77,00m23 de área de implantação, 16,6m2 de área descoberta e 126,40m2 de área 

total/construída, com três pisos, e cujo valor proposto para a sua alienação é de 70.000€ (setenta mil 

euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência, na 

venda do imóvel sito na Rua das Portas de Moura, n.º 2 em Serpa, pelo valor proposto de 70.000€ 

(setenta mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Direito de preferência relativo a prédio sito na Rua dos Quarteis, n.º 17 em Serpa 

Na sequência do requerimento apresentado por Natália da Conceição dos Santos Gonçalves, a Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território informa que a pretensão se localiza no Núcleo Intramuralhas, 

classificado como Conjunto de Interesse Público. No Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo 

Intramuralhas, encontra-se qualificado como “Imóvel de Acompanhamento”. 

O prédio urbano encontra-se descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. º1638/19930916, 

inscrito na matriz predial urbana sob o art. º291 da extinta freguesias de Salvador, com 44,00m2 de área 

de terreno/coberta, com um piso. 

O valor proposto para a sua alienação é de 25.800,00 euros (583,36€/m2). 

Pelo exposto, apesar da sua localização, a edificação não é relevante no contexto urbano onde se insere, 

julgando não haver, face à tipologia habitacional e às intervenções atualmente em curso, interesse em que 

a Câmara Municipal exerça o direito de preferência. 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência, na 

venda do imóvel sito na Rua dos Quarteis, n.º 17 em Serpa, pelo valor proposto de 25.800,00 € (vinte e 

cinco mil e oitocentos euros) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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8. Constituição de compropriedade de prédio rústico em Vila Verde de Ficalho – Requerente: 

Maria de Lurdes Barata 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 3 de dezembro último, 

informa que é requerido por Maria de Lurdes Barata, na qualidade de solicitadora, a emissão de parecer 

favorável à constituição de compropriedade, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, 

n. º1, da Lei n.º 91/95 de 02 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de 

julho. 

 

De acordo com os elementos apresentados, pretende-se a constituição de compropriedade do prédio 

misto descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1629/20030303 e inscrito na matriz predial da 

freguesia de Vila Verde de Ficalho, sob o artigo 348 – Secção D, denominado “Raia ou Fronteira” (olival e 

cultura arvense), com 7,6 hectares (a parte urbana encontra-se inscrita sob o artigo 1046, a atribuir a 

Jorge Manuel Vila Garcia da Rocha, entendendo-se na proporção de 1/2 (3,8 hectares). 

 

A Portaria n.º 219/2016 de 9 de agosto, define a unidade mínima de cultura para as áreas de sequeiro de 

24hectares. A presente portaria fixa a superfície máxima resultante do redimensionamento de explorações 

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

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

parcelas de área inferior a determinada superfície mínima, correspondente à unidade de cultura fixada 

para cada zona do País; importa fracionamento, para este efeito, a constituição de usufruto sobre uma 

parcela do terreno. 

 

Apreciada a documentação entregue, verifica-se que o prédio rústico possui a área total de 7,6 hectares, 

pelo que a quota ideal a transmitir ao novo proprietário corresponde, a 3,8 hectares, logo, sem qualquer 

rendabilidade económica não urbana. 

 

A competência para emissão de parecer favorável para efeitos de constituição de compropriedade 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). 

Face ao exposto, propõe-se que o presente pedido seja deliberado em reunião de Câmara Municipal, para 

emissão de parecer desfavorável.__________________________________________________________ 

 

 Deliberação 

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

desfavorável à constituição de compropriedade do prédio misto descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1629/20030303 e inscrito na matriz predial da freguesia de Vila Verde de Ficalho, sob o 

artigo 348 – Secção D, denominado “Raia ou Fronteira” (olival e cultura arvense), com 7,6 hectares (a 

parte urbana encontra-se inscrita sob o artigo 1046). ----------------------------------------------------------------------- 
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9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito 

na Rua Fonte Santa n.º 3 e 5, 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. 
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10. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º da lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito na Rua 

dos Cravos, 11 e 13 em vale de Vargo 

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. 
 
 

11. Emparcelamento simples de dois prédios rústicos em Serpa – Requerente: Paulo Manuel 

Rocha Libano Monteiro 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, nos termos do disposto no n.º 1 do 

artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 9.º da Lei 111/2015, de 27/08 (regime da estruturação fundiária), é requerida 

por Paulo Manuel Rocha Líbano Monteiro, certidão de aprovação do projeto de emparcelamento simples, 

que consiste na aquisição do prédio rústico, denominado “Courelas de São Bráz”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 2950/20080414, e inscrito na matriz predial rústica 

sob o artigo 213, da secção J, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), com a área 

total de 3,325 hectares, confinante com o prédio misto, denominado “Herdade de Santa Maria”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 2264/20110120, e inscrito na matriz predial rústica 

sob o artigo 40, da secção K, da (extinta) freguesia de Santa Maria, com a área total de 62,3250 hectares, 

do qual é proprietário, da mesma natureza, do qual resultará um emparcelamento com a área global de 

65,6500 hectares, considerando contribuir para melhorar a estrutura fundiária da exploração e enquadrar-

se na alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 111/2015, de 27 de agosto. 

 

Para efeitos de isenção de IMT (Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis) e I.S 

(Imposto de Selo), e por forma a dar resposta ao disposto na alínea b) do n.º 5 do artigo 51.º da Lei 

111/2015, de 27 de agosto, o requerente apresenta o parecer favorável da DRAP-Alentejo. 

 

Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa, os prédios acima referidos encontram-se afetos ao “Perímetro 

hidroagrícola” (carta de ordenamento) e à “Reserva Agrícola Nacional - RAN” e, numas pequenas zonas a 

sul, afeto à “Reserva Ecológica Nacional - REN” (carta de condicionantes). 

Face ao Plano de Urbanização de Serpa, uma parte do prédio sito ao artigo 40-K da (extinta) freguesia de 

Santa Maria, localizada a norte, encontra-se afeta a “Espaços agrícolas de regadio” (carta de 

ordenamento) e simultaneamente à “Reserva Agrícola Nacional - RAN” e a “Obras de aproveitamento 

hidroagrícola” (carta de condicionantes). 

O prédio sito ao artigo 213-J da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) é, ainda, 

atravessado pela Estrada Municipal EM514. 

 

Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples, resultante da aquisição, não interfere 

com “cursos de água e respetivos leitos e margens” e beneficia a estrutura fundiária da exploração do 

adquirente, tendo sido levado em consideração o respeito pelo cumprimento da área mínima da 

exploração do vendedor e a área máxima da exploração final resultante desta operação. 
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 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º 3 

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

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

 

 

12. Procedimento público para venda de lotes de terreno em Serpa, Santa Iria e A-do-Pinto 

Através de informação datada de 27 de novembro, o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, refere que, de harmonia com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo 

Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal, “adquirir, 

alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG”, ou seja 580 000,00€; 

Da leitura da alínea h), do mesmo dispositivo, à contrario sensu, resulta que a Câmara Municipal só está 

obrigada a submeter a venda a procedimento de hasta pública, quando os bens a alienar sejam de valor 

superior ao referido na alínea anterior; 

Consultado ainda o Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

280/2007 de 7 de agosto, verifica-se que o mesmo apenas é aplicável: 

a) à gestão dos bens imóveis dos domínios públicos do Estado, das Regiões Autónomas e das 

autarquias locais;  

b) à gestão dos bens imóveis do domínio privado do Estado e dos institutos públicos. 

Conclui-se, assim, que a venda de lotes de terreno para construção, com valores unitários estimados entre 

os 5 500,00€ e os 40 000,00€, não está sujeita a qualquer formalidade ou procedimento especial. 

Não obstante, considerando os princípios gerais da prossecução do interesse público no respeito pelos 

direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares, da igualdade, da proporcionalidade, da 

justiça, da transparência, da imparcialidade e da boa-fé, propõe-se que a venda dos lotes de terreno 

identificados no Programa anexo, seja efetuada mediante procedimento público. 

Em conformidade e de harmonia com o indicado artigo 33º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, remete-se “Programa do Procedimento Público para Venda de Lotes de 

Terreno em Serpa, Santa Iria e A-do-Pinto”, para apreciação e deliberação em próxima reunião do 

Órgão Executivo. 

Mais se esclarece que o presente procedimento substitui o anterior, aprovado por deliberação da Câmara 

Municipal de Serpa de 3 de setembro de 2018, considerando a decisão superior de adicionar ao 

procedimento, cinco lotes do Loteamento Municipal de Santa Iria. 
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Município de Serpa 

 

Programa do Procedimento Público para Venda de Lotes de Terreno em Serpa, Santa Iria e A-do-Pinto 

 

1 - Objeto do Procedimento 

O presente programa tem como objeto o Procedimento Público de Venda, com publicação prévia de anúncio, de 
doze lotes de terreno destinados a construção habitacional, sitos nas localidades de Serpa, Santa Iria e A-do-Pinto, 
a seguir identificados: 

 

SERPA 

Loteamento Municipal da Zona Nascente 

 

1.1 - Lote de terreno n.º 23 - Prédio urbano inscrito na matriz da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 
Maria), sob o artigo 3628, com a área de 295,0000m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa, sob o 
n.º 2761/20050621. 

1.2 - Lote de terreno n.º 32 - Prédio urbano inscrito na matriz da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 
Maria), sob o artigo 3633, com a área de 340,0000m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa, sob o 
n.º 2770/20050621. 

1.3 - Lote de terreno n.º 43 - Prédio urbano inscrito na matriz da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 
Maria), sob o artigo 3643, com a área de 576,0000m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa, sob o 
n.º 2781/20050621. 

1.4 - Lote de terreno n.º 44 - Prédio urbano inscrito na matriz da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 
Maria), sob o artigo 3644, com a área de 583,0000m2, descrito na CRP sob o n.º 2782/20050621. 

 

SANTA IRIA 

Loteamento Municipal de Santa Iria 

1.5 – Lote de Terreno n.º 5 – Prédio urbano inscrito na matriz da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 
Maria), sob o artigo 3548, com a área de 170,00m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa, sob o 
n.º 2592/20031104. 

1.6 – Lote de Terreno n.º 6 – Prédio urbano inscrito na matriz da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 
Maria), sob o artigo 3549, com a área de 170,00m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa, sob o 
n.º 2593/20031104. 

1.7 – Lote de Terreno n.º 7 – Prédio urbano inscrito na matriz da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 
Maria), sob o artigo 3550, com a área de 170,00m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa, sob o 
n.º 2594/20031104. 

1.8 – Lote de Terreno n.º 8 – Prédio urbano inscrito na matriz da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 
Maria), sob o artigo 3551, com a área de 170,00m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa, sob o 
n.º 2595/20031104. 

1.9 – Lote de Terreno n.º 9 – Prédio urbano inscrito na matriz da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 
Maria), sob o artigo 3552, com a área de 170,00m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa, sob o 
n.º 2596/20031104. 

 

A-DO-PINTO 

Loteamento Municipal Cabeço de Azinho 

1.10 – Lote de Terreno n.º 16 – Prédio urbano inscrito na matriz da União das Freguesias de Vila Nova de São 
Bento, sob o artigo 2303, com a área de 160,00m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa, sob o n.º 
03104/020917. 
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1.11 - Lote de Terreno n.º 25 - Prédio urbano inscrito na matriz da União das Freguesias de Vila Nova de São Bento, 
sob o artigo 2298, com a área de 160,00m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa, sob o n.º 
02659/000113. 

1.12 - Lote de Terreno n.º 26 - Prédio urbano inscrito na matriz União das Freguesias de Vila Nova de São Bento, 
sob o artigo 2297, com a área de 160,00m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa, sob o n.º 
03007/020123. 

 

2 - Preço base 

O preço base de venda de cada um dos lotes, é o seguinte: 

2.1 - Loteamento Municipal da Zona Nascente: 

- Lote de terreno n.º 23 – 35 000,00€ (Trinta e cinco mil euros). 

- Lote de terreno n.º 32 – 35 000,00€ (Trinta e cinco mil euros). 

- Lote de terreno n.º 43 – 40 000,00€ (Quarenta mil euros). 

- Lote de terreno n.º 44 – 40 000,00€ (Quarenta mil euros). 

 

2.2 – Loteamento Municipal de Santa Iria: 

- Lote de terreno n.º 5 – 5 900,00€ (Cinco mil e novecentos euros). 

- Lote de terreno n.º 6 – 5 900,00€ (Cinco mil e novecentos euros). 

- Lote de terreno n.º 7 – 5 900,00€ (Cinco mil e novecentos euros). 

- Lote de terreno n.º 8 – 5 900,00€ (Cinco mil e novecentos euros). 

- Lote de terreno n.º 9 – 5 900,00€ (Cinco mil e novecentos euros). 

 

2.3 - Loteamento Municipal Cabeço de Azinho: 

- Lote de Terreno n.º 16 - 5 500,00€ (Cinco mil e quinhentos euros). 

- Lote de Terreno n.º 25 - 5 500,00€ (Cinco mil e quinhentos euros). 

- Lote de Terreno n.º 26 - 5 500,00€ (Cinco mil e quinhentos euros). 

 

3 – Capacidade Edificativa 

3.1 - Os lotes apresentam a capacidade edificativa abstrata e demais características constantes do Quadro 
seguinte: 

 

 

Loteamento Municipal da Zona Nascente 

Serpa 

 

Lote 

 

Artigo 
matricial 

 

Área total 
terreno 

 

Número 
pisos 

 

Altura de 
fachada 

(m) 

 

N.º 
fogos 

Área de 
Implantação 

máxima 

(m2) 

Área de 
construção 

máxima 

(m2) 

 

Uso 

23 3628 295 m2 2 6,5 m 1 195,2 354 Habitação 

32 3633 340 m2 2 6,5 m 1 220,7 408 Habitação 

43 3643 576 m2 1+CV 6,5 m 1 288 495 Habitação 

44 3644 583 m2 1+CV 6,5 m 1 292 502 Habitação 
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Loteamento Municipal de  

Santa Iria 

 

Lote 

 

Artigo 
matricial 

 

Área total 
terreno 

 

Número 
pisos 

 

Altura de 
fachada 

(m) 

 

N.º 
fogos 

Área de 
Implantação 

máxima 

(m2) 

Área de 
construção 

máxima 

(m2) 

 

Uso 

5 3548 170 m2 2 6,15 m 1 92,72m2 168,44m2 Habitação 

6 3549 170 m2 2 6,15 m 1 92,72m2 168,44m2 Habitação 

7 3550 170 m2 2 6,15 m 1 92,72m2 168,44m2 Habitação 

8 3551 170 m2 2 6,15 m 1 92,72m2 168,44m2 Habitação  

9 3552 170 m2 2 6,15m 1 92,72m2 168,44m2 habitação 

 

“Loteamento” Cabeço de Azinho 

A-do-Pinto 

 

Lote 

 

Artigo 
matricial 

 

Área total 
terreno 

 

Número 
pisos 

 

Altura de 
fachada 

(m) 

 

N.º 
fogos 

Área de 
Implantação 

máxima 

(m2) 

Área de 
construção 

máxima 

(m2) 

 

Uso 

16 2262 160 m2 2 7 1 128 192 Habitação 

25 2253 160 m2 2 7 1 128 192 Habitação 

26 2252 160 m2 2 7 1 128 192 Habitação 

 

3.2 – Os valores supra possuem natureza meramente indicativa e não prejudicam a necessidade de promover o 
adequado procedimento urbanístico de controlo prévio, bem como o respeito pela legislação e planos municipais de 
ordenamento do território aplicáveis. 

3.2 – Para melhor identificação, os lotes encontram-se assinalados nas Plantas de Síntese que constituem o Anexo 
I do presente Programa. 

 

4 - Entidade publica adjudicante 

4.1 - A Entidade Adjudicante é o Município de Serpa, representado pelo Presidente da Câmara Municipal. 

4.2 - A abertura do presente procedimento foi aprovada por deliberação tomada em reunião de câmara, realizada 
em …/.../…… 

4.3 - Todas as comunicações expedidas pelos interessados no âmbito do presente procedimento deverão ser 
remetidas para a Câmara Municipal de Serpa, Praça da República, s/n.º, 7830-389 Serpa, telefone 284 540 100, fax 
284 544 721, e-mail: geral@cm-serpa.pt 

 

5 - Composição da Comissão 

5.1 - O presente procedimento é dirigido por uma Comissão composta por três elementos efetivos e dois suplentes, 
a saber: 

- Presidente: Rui Fulgêncio Piedade Costa  

- 1º Vogal Efetivo: Alzira dos Santos Baixinho Pé-Leve Figueira 

- 2º Vogal Efetivo: Ana Margarida Pascoa Raposo 

- 1º Vogal Suplente: Fernanda da Conceição Barradas 

- 2º Vogal Suplente: Teresa Torrão Morgado 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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5.2 - O 1º vogal efetivo substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos. 

 

6 - Consulta do Procedimento e Esclarecimentos solicitados pelos interessados 

6.1 - As peças que constituem o procedimento (programa de procedimento, anúncio de procedimento público, 
certidão de deliberação de câmara relativa a abertura de procedimento e Plantas de Síntese), encontram-se 
patentes na Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, edifício dos Paços do 
Concelho, Serpa, onde podem ser examinadas, durante as horas de expediente, desde a data da publicação do 
respetivo Edital e Anúncio até ao dia e hora do ato público. 

6.2 - Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação dos elementos patenteados podem ser 
prestados por iniciativa própria da Comissão ou solicitados pelos interessados. 

6.3 - Os interessados podem solicitar esclarecimentos de dúvidas relativas ao conteúdo das peças do presente 
procedimento até ao décimo dia anterior ao dia do ato público. 

6.4 - O pedido de esclarecimentos deve ser feito por escrito e remetido à Comissão, em mão, por via postal ou por 
fax, para o endereço previsto no Ponto 4.3. 

6.5 - Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão, por escrito, até ao quinto dia anterior ao dia do ato 
público. 

6.6 - Os esclarecimentos serão juntos às peças patentes no procedimento e publicitados no sítio da Internet 
www.cm-serpa.pt. 

6.7 - A falta de prestação dos esclarecimentos no prazo previsto no número anterior poderá conduzir à prorrogação 
do prazo de entrega das Propostas dos Concorrentes. 

6.8 - Durante o prazo de apresentação das Propostas dos Concorrentes, os interessados podem solicitar ainda a 
visita ao local, mediante marcação prévia. 

 

7 - Tramitação do Procedimento 

O presente procedimento deve observar a seguinte tramitação: 

a) Publicação de Edital e Anúncio. 
b) Ato público de Abertura de Propostas e Adjudicação Provisória. 
c) Adjudicação e Autorização da venda pela Câmara Municipal. 
d) Celebração da escritura de compra e venda. 

 

8 - Anúncio do Procedimento 

O procedimento é publicitado através de anúncio publicado com a antecedência mínima de 30 dias úteis, da data 
fixada para a abertura das propostas, num jornal de âmbito regional, no sítio na Internet da Câmara Municipal, bem 
como através da afixação de editais nos lugares públicos do costume, devendo ser disponibilizada a seguinte 
informação: 

a) Identificação síntese do procedimento. 

b) Identificação sucinta e localização dos imóveis. 

c) Identificação da entidade adjudicante, locais e horário de contacto. 

d) Valor base de licitação. 

e) Modalidades de pagamento admitidas. 

f) Local, data e hora para apresentação das propostas e da realização da hasta pública. 

g) Serviços competentes a prestar esclarecimentos. 

h) Indicação de outros elementos considerados relevantes. 

 

 

 

 

http://www.cm-serpa.pt/
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9 - Apresentação de Propostas/ Forma e conteúdo 

9.1 - As propostas devem ser elaboradas em conformidade com o modelo em anexo (Anexo II) devidamente 
identificadas, redigidas em língua portuguesa, sem rasuras ou palavras riscadas e sempre com o mesmo tipo de 
letra. 

9.2 - As propostas serão assinadas pelo interessado ou seu representante. Sempre que seja assinada por 
procurador, juntar-se-á procuração que confira a este último, poderes para o efeito. 

9.3 - O preço é sempre expresso em euros. 

 

10 - Modo de apresentação e local de entrega das propostas 

10.1 - As propostas devem ser apresentadas em sobrescritos fechados, dirigidos ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Serpa, identificados por “Programa do Procedimento Público para Venda de Lotes de Terreno em 
Serpa, Santa Iria e A-do-Pinto”. 

10.2 - Podem ser pessoalmente entregues nos serviços de Atendimento da Câmara Municipal sito na Praça da 
Republica, s/n.º, 7830-389 Serpa, entre as 09:00 horas e as 16:30 horas, ou remetidas por correio, sob registo e 
aviso de receção, para o endereço referido, desde que sejam rececionadas até ao termo do prazo fixado no Aviso 
de publicitação do procedimento. 

10.3 - Corre por conta do interessado todo o risco de atrasos na entrega das propostas, nomeadamente o risco de 
atraso do correio, não sendo admitidas quaisquer reclamações com fundamento em tais atrasos. 

 

11 – Concorrentes 

Podem apresentar candidaturas as pessoas singulares ou coletivas que: 

a) Se encontrem em situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado Português e à 
respetiva autarquia local. 

b) Se encontrem em situação regularizada relativamente a dívidas por contribuições para a segurança 
social em Portugal ou no Estado de que sejam nacionais ou onde se encontrem estabelecidas. 

c) Não se encontrem em estado de insolvência, de liquidação ou de cessação de atividade, ou tenham o 
respetivo processo pendente. 

 

12 - Local, data e hora da abertura das propostas 

O ato público de abertura das propostas realizar-se-á no dia …..…..., pelas 10:00 horas, na sala de Sessões do 
Edifício dos Paços do Concelho, sito à Praça da República, s/n.º, 7830-389 Serpa. 

 

13 - Ato Público de abertura 

13.1 – O Ato Público inicia-se com a abertura e admissão formal das propostas recebidas para cada um dos lotes. 

13.2 - Serão excluídas as propostas que não sejam recebidas no prazo fixado, que apresentam um valor inferior ao 
preço base ou que não tenham sido apresentadas nos termos fixados pelo presente programa. 

13.3 - Poderão assistir ao ato público todas as pessoas interessadas, mas apenas podem intervir os concorrentes 
previamente inscritos ou os seus representantes, devidamente credenciados para o efeito. 

13.4 – Caso se verifiquem propostas de idêntico valor para algum dos lotes é de imediato aberta a licitação entre os 
respetivos concorrentes. 

13.5 - As ofertas de licitação serão aceites em lances múltiplos de 50,00€ (cinquenta euros). 

13.6 - Os concorrentes que não estejam presentes não podem licitar nem podem, posteriormente, apresentar 
qualquer reclamação, pelo facto de não terem comparecido, ficando vinculados ao valor apresentado por escrito na 
Proposta; 

13.7 - As licitações terminam quando o presidente da comissão tiver anunciado por três vezes o lanço mais elevado 
e este não for coberto; 
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13.8 - Caso nenhum dos concorrentes esteja presente é efetuado sorteio entre as propostas do mesmo valor, para 
efeitos de escalonamento; 

13.9 – Terminados os procedimentos supra, a Comissão adjudica provisoriamente o imóvel a quem tiver 
apresentado a proposta mais elevada; 

13.10 – Do Ato Público será lavrada a respetiva ata, onde consta designadamente, a identificação dos concorrentes, 
as propostas apresentadas, o resultado final das licitações e/ou sorteios, e a hora de encerramento do ato público, a 
qual será lida em voz alta e assinada pelos membros da comissão. 

 

14 – Audiência de Interessados 

Será divulgada lista do posicionamento das propostas apresentadas e admitidas, para que, no prazo de dez dias, os 
interessados se possam pronunciar. 

 

15 – Adjudicação 

Decorrido o prazo indicado no ponto anterior, as propostas apresentadas serão apreciadas pela Câmara Municipal 
de Serpa, para deliberar sobre a venda dos imóveis. 

 

16 - Anulação e causas de não adjudicação 

16.1 - O Município de Serpa reserva-se o direito de não adjudicar a venda, nomeadamente, quando: 

a) Sejam prestadas falsas declarações, falsificação de documentos ou exista o fundado indício de conluio 
entre os concorrentes. 

b) O adjudicatário não proceda à entrega dos documentos solicitados ou não efetue o pagamento no prazo 
definido. 

16.2 - Nos casos previstos nos números anteriores, ou quando algum concorrente desista da proposta apresentada, 
pode a venda ser adjudicada ao concorrente classificado no lugar seguinte. 

 

17 - Celebração de Escritura 

17.1 - A escritura de compra e venda será outorgada no prazo de 60 dias após notificação da decisão de 
adjudicação tomada pela Câmara Municipal, sendo o adjudicatário notificado para o efeito, mediante carta registada 
com aviso de receção. 

17.2 - O prazo referido pode ser prorrogado uma única vez, por idêntico período, desde que devida e 
fundamentadamente solicitado. 

17.3 - Para efeitos da celebração de escritura, deve o Adjudicatário apresentar, no prazo de dez dias a contar da 
notificação da decisão de adjudicação, os seguintes documentos: 

a) Certidão do registo de pessoa coletiva atualizada (quando for o caso). 

b) Certidão comprovativa da situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado 
Português. 

c) Certidão comprovativa da situação regularizada relativamente a dívidas por contribuições para a 
segurança social em Portugal ou no Estado de que sejam nacionais ou onde se encontrem estabelecidas. 

d) Comprovativo do pagamento de IMT. 

e) Comprovativo do pagamento de Imposto de Selo. 

f) Quaisquer outros que, para o efeito lhe sejam expressamente requeridos. 

 

18 – Pagamento do preço 

O pagamento do valor do lote será efetuado, de forma integral, no momento da escritura de compra e venda. 
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19 – Notificações 

Todas as notificações a efetuar no âmbito deste procedimento são efetuadas via correio, e/ou por via eletrónica, 
devendo os interessados indicar na apresentação das suas propostas um endereço para esse efeito. 

 

20 – Encargos 

São encargos do adquirente o pagamento de impostos e outros encargos e despesas devidas, nos termos da lei 
aplicável. 

 

21 - Legislação Aplicável. 

No omisso, aplicam-se, com as devidas adaptações, as disposições do Código do Procedimento Administrativo, do 
Código Civil e do Decreto-Lei n.º 280/2007 de 07 de agosto, com as sucessivas alterações e demais legislação por 
aplicável. 

 

Serpa, …… de ………………………….. de ………… 
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ANEXO I 

 

Plantas de Síntese 
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ANEXO II 

 

Modelo da Proposta 

 

Proposta 

Procedimento Público para Venda de Lotes de Terreno em Serpa, Santa Iria e A-do-Pinto 

(nome)…………………….……………………………………………………………………….…………………………………
….……, residente na …………………………………………………………………………..……………………………., n.º 
………….., em …………………………………………………….……..….., titular do cartão de cidadão/bilhete de 
identidade n.º ………………..……………….., válido até ……………..….. contribuinte fiscal n. º 
………………………………….., tendo tomado conhecimento do Programa do Procedimento Público para Venda 
de Lotes de Terreno em Serpa, Santa Iria e A-do-Pinto, manifesta concordância pelos termos em que o Município 
de Serpa pretende realizar a alienação e, apresenta proposta no valor de ………………………………………………… 
(indicar por extenso), para aquisição do prédio a seguir indicado 

- (identificação do prédio) ________________________________________________________ 

Data: 

Assinatura: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Programa do Procedimento Público para 

Venda de Lotes de Terreno em Serpa, Santa Iria e A-do-Pinto”, nos termos acima transcritos. ----------------- 

 

13. Renúncia ao ónus de não alienabilidade e de preferência 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em informação datada 

de 3 de dezembro, refere que a requerente Ângela Maria Soares Valadas, solicita que a câmara municipal 

se pronuncie sobre a renúncia ao ónus de não alienabilidade no prazo de 10 anos e ónus de preferência, 

que incidem sobre o lote de terreno número 25, sito no Loteamento do Monte da Vinha, em Vila Nova S. 

Bento.  

 

Apreciado o pedido e documentos apresentados informa-se: 

1- O lote de terreno número 25, sito no Loteamento do Monte da Vinha, em Vila Nova S. Bento, prédio 

urbano inscrito na matriz sob o artigo 2513, freguesia de em Vila Nova São Bento e Vale de Vargo, 

descrito na CRP sob o número 1416/19930401, foi adquirido ao Município de Serpa pela requerente e por 

Bento Manuel Soares Neves, unidos de facto, no âmbito do programa habitação jovem. 

 

2- De acordo com o registo na CRP verifica-se o averbamento das seguintes obrigações: 

“- Construção destinada a habitação; 

- Início das obras no prazo de 1 ano e conclusão no prazo de 3 anos, podendo o incumprimento 

dar origem a reversão a favor do Município; 

- Inalienabilidade do lote e da construção no prazo de 10 anos a contar de 24/03/2017; 

- a Câmara Municipal goza do direito de preferência na alienação do lote e da construção”. 

 

3- Perante o pedido de empréstimo bancário para financiamento da construção, formulado pela 

requerente, a entidade bancária, Bankinter, não se pronunciou de forma favorável tendo em consideração 

os ónus registados de alienabilidade e de preferência que recaem sobre o imóvel, conforme documento 

apresentado e cuja conclusão se transcreve ”entendemos que não deverá ser aceite a hipoteca de tal 

imóvel a favor do Banco, sem que a Câmara renuncie expressamente aos indicados ónus ou em 

alternativa a cliente dê outras garantias que permitam conceder o presente financiamento, o qual deverá 

ser objeto de aprovação pelo Banco. 

 

4-A situação exposta deve merecer a devida atenção tendo em vista potenciar a possibilidade de 

construção no lote vendido pelo que cabe à câmara pronunciar-se. 

 

Atentas as razões invocadas, propõe-se que o órgão executivo se pronuncie e autorize a renúncia ao ónus 

de não alienabilidade no prazo de 10 anos e ónus de preferência em caso de transmissão, que incidem 

sobre o lote de terreno e construção, em caso de execução de dívida relacionada com o empréstimo à 

construção no lote de terreno número 25, sito no Loteamento do Monte da Vinha, em Vila Nova S. Bento, 

prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2513, descrito na CRP sob o número 1416/19930401. 
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 Deliberação 

Face ao parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a renúncia ao ónus de 

não alienabilidade no prazo de 10 (dez) anos e ónus de preferência em caso de transmissão, que incidem 

sobre o lote de terreno e construção, em caso de execução de dívida relacionada com o empréstimo à 

construção no lote de terreno número 25, sito no Loteamento do Monte da Vinha, em Vila Nova S. Bento, 

prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2513, descrito na CRP sob o número 1416/19930401. --------- 

 

 

14. Aquisição da Casa do Abade Correia da Serra, sita na Rua dos Fidalgos, n.º 22 e Travessa 

do Serra, n.º 2 em Serpa 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 

informação datada de 7 do corrente mês de dezembro, refere que, conforme proposta apresentada na 

reunião da Câmara Municipal de Serpa, de 22 de agosto ultimo, foi então deliberado: 

a) Adquirir o prédio urbano vulgarmente designado por “Casa do Abade Correia da Serra”, sito na 

Rua dos Fidalgos n.º 22 e Travessa do Serra, n.º 2, da União das freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria), concelho de Serpa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

número 1669/19931126, inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o artigo 1408, 

pelo valor de 340.000,00 € (trezentos e quarenta mil euros). 

b) Relativamente ao pagamento, foi deliberado que este se processaria nas seguintes condições: 

-  320 000,00€, em numerário e em prestações; 

- 20 000,00€, em espécie, mediante a entrega do prédio destinado a construção, sito à Rua 

Rossio de Fora, n.º 32-A, então descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 

3866/20150819 e inscrito na respetiva matriz predial urbana da União das Freguesia de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), sob o artigo 1538, a concretizar até final do corrente ano. 

 

Em execução da referida deliberação da Câmara Municipal, foi celebrada no dia 31 de agosto de 2018, no 

Cartório Notarial de Serpa, a necessária escritura pública de compra e venda do prédio sito na Rua dos 

Fidalgos n.º 22 e Travessa do Serra, n.º 2, ficando pendente a entrega e celebração da escritura referente 

ao prédio sito na Rua do Rossio, n.º 32-A. 

Entretanto, verificou-se a necessidade de proceder à alteração deste ultimo prédio no que refere à 

respetiva área, mediante operação de destaque de parcela, e afetação. 

Efetuadas as necessárias alterações e para o devido esclarecimento propõe-se, em complemento à 

deliberação de 22 de agosto de 2018 e em execução do previsto na escritura de compra e venda de 31 de 

agosto, que a Câmara Municipal de Serpa delibere, ao abrigo do disposto artigo 33.º, n.º 1, alínea g), do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, transmitir ao Sr. Satiro João Gonçalves da Costa 

Louzeiro a parcela de terreno, sita à Rua Rossio de Fora, n.º 32-A, descrita na Conservatória do Registo 

Predial de Serpa sob o n.º 3866/20150819 e inscrita na respetiva matriz predial urbana da União das 
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Freguesia de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo P4139, com a área descoberta de 159 metros 

quadrados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal de Serpa deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto artigo 

33.º, n.º 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do 

Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, transmitir ao Sr. Satiro João 

Gonçalves da Costa Louzeiro a parcela de terreno, sita à Rua Rossio de Fora, n.º 32-A, descrita na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 3866/20150819 e inscrita na respetiva matriz predial 

urbana da União das Freguesia de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo P4139, com a área 

descoberta de 159 metros quadrados. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. BOXERPA – Associação desportiva de Desportos de Combate e Atividade Gímnicas – 

Apoio para participação no Torneio Internacional de Boxe Feminino 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos termos do 

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo, Capítulos I e IV, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio 

pontual financeiro no valor de 500€ (quinhentos euros), ao BOXERPA - Associação de desportos de 

combate e atividades gímnicas, para participar no The Golden Girl BC, entre 1 e 5 de Fevereiro de 2019, 

na Suécia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Proposta para venda de prédio urbano na Rua do Rossio de Fora, em Serpa 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 

informação datada de 7 do corrente mês de dezembro, refere que, conforme proposta apresentada na 

reunião da Câmara Municipal de Serpa, de 19 de setembro ultimo, foi então deliberado, “por unanimidade, 

aprovar o destaque da parcela de terreno com a área total de 35 metros quadrados, a destacar do prédio 

sito na Rua Rossio de Fora, n.º 32-A, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 

3866/20150819 e inscrito na respetiva matriz predial urbana da União das Freguesia de Serpa (Salvador e 

Santa Maria), sob o artigo 1538 (…) e posterior venda à Sr.ª D. Gracinda Antónia Fernandes Coelho, pelo 

preço de 2.000,00€ (Dois mil euros)”. 

Concluída a referida operação de destaque de parcela, foi remetido o oficio referência 9972/2018, de 

27/11/2018, à D.ª Gracinda Antónia Fernandes Coelho, para confirmar o interesse na aquisição e 

respetivas condições. 

Em resposta datada de 04/12/2018, foi confirmado o interesse bem como a aceitação das condições 

propostas. 

Em face de quanto antecede, e de acordo com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea g), do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se que a Câmara Municipal de Serpa delibere vender à 

D. Gracinda Antónia Fernandes Coelho o prédio urbano sito à Rua do Rossio de Fora, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 3962/20181022 e inscrito na respetiva matriz predial 
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urbana da União das Freguesia de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo P4135, com a área total 

de 35 metros quadrados, pelo valor de 2 000,00€ (dois mil euros). ------------------------------------------------------ 

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais interveio para dizer que, numa anterior reunião do Executivo, os eleitos do PS 

tinham solicitado a revisão deste processo, mas como isso não se verificou, irão optar pela abstenção na 

votação deste assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e de acordo com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea g), do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos 

vereadores do Partido Socialista, vender à D. Gracinda Antónia Fernandes Coelho o prédio urbano sito à 

Rua do Rossio de Fora, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 3962/20181022 e 

inscrito na respetiva matriz predial urbana da União das Freguesia de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob 

o artigo P4135, com a área total de 35 metros quadrados, pelo valor de 2 000,00€ (dois mil euros). ---------- 
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17. Assuntos gerais de interesse autárquico  

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos seguintes assuntos: 
 
17.1. Gabinete do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural: 
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17.2. Grupo Parlamentar do PCP – Adenda ao Acordo de Gestão do Hospital de S.Paulo, em Serpa 
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17.3. Grupo Parlamentar do PCP  

Foi distribuído por todos os eleitos, os documentos respeitantes às propostas de alteração do PCP no 

âmbito do Orçamento de Estado para 2019. 
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18. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 234 , referente ao dia 11 de 

dezembro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 477.360,87 (quatrocentos e setenta e 

sete mil, trezentos e sessenta euros e oitenta e sete cêntimos) e 203.399,22 (duzentos e três mil, 

trezentos e noventa e nove euros e vinte e dois 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 dizer que 

gostava de ter conhecimento do balanço que já terá sido feito, relativamente ao Cante Fest e pergunta 

novamente em que situação se encontra o processo do táxi na União de Freguesias de Vila Nova de 

S.Bento e Vale de Vargo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vice-Presidente respondeu que o balanço do Cante Fest já está a ser efetuado e será apresentado 

numa próxima reunião da Câmara e relativamente à informação sobre os táxis, será posteriormente 

enviada por email. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio em seguida o Sr. Vereador António Mariano que começou por se regozijar pelo facto do Órgão 

Executivo estar hoje reunido neste lugar da Mina da Orada, pertencente à freguesia de Pias, pois estas 

reuniões descentralizadas são sempre positivas. Questionou em seguida a situação atual das obras em 

Pias, que se encontram inacabadas, referindo o exemplo do muro em frente à piscina; o muro que se situa 

entre o campo de futebol e a zona onde reside o grupo de etnia cigana; a obra dos antigos casões da UCP 

e pergunta ainda se está prevista alguma alteração sobre a circulação de trânsito em Pias, pois considera 

que há determinadas situações que deveriam ser revistas.  
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No que se refere às iniciativas que a Câmara tem previsto para as comemorações do Natal, verificou que 

nos cartazes de divulgação não constam atividades para A-do-Pinto, Vales Mortos e Santa Iria.  

 

O Sr. Vice-Presidente começou por responder que, relativamente ao muro em frente aos moradores de 

etnia cigana, a obra vai ser brevemente retomada e sobre os antigos casões da UCP a primeira fase da 

obra está concluída e estão a ser preparados os projetos para a segunda fase. Em relação ao trânsito, 

houve algumas alterações, mas como está presente nesta reunião, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

de Pias, poderá, no final da reunião, prestar mais alguns esclarecimentos sobre o assunto.  

Quanto às atividades planeadas para o Natal, irão decorrer em todas as freguesias e lugares, mas 

algumas não foi possível colocar atempadamente no cartaz, mas sobre os locais em especifico que o Sr. 

Vereador Mariano mencionou, diz que a Câmara já providenciou transporte para que as crianças desses 

lugares sejam transportadas para Serpa e para Vila Nova de S.Bento, acompanhadas dos pais, para 

participarem nos eventos organizados pela autarquia. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda o Sr. Vereador Manuel Soares para fazer referência às noticias que têm sido divulgadas 

sobre o eventual encerramento do balcão dos CTT em Serpa, manifestando a sua preocupação, pela 

população que irá perder esses serviços, mas também pelos postos de trabalho que poderão estar em 

causa. 

Informa ainda que, tal como tinha ficado acordado numa anterior reunião da Câmara, os eleitos do PS 

estão a tratar da proposta sobre o Embaixador do Concelho, analisando o assunto com outras entidades 

que já têm esse assunto implementado e que oportunamente irão apresentar a proposta numa reunião do 

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

 

Sobre o assunto do eventual encerramento dos CTT em Serpa, o Sr. Vice-Presidente disse que, até ao 

momento, ainda não chegou qualquer informação à Câmara Municipal, mas a posição que iremos tomar 

será idêntica às anteriores tomadas de posição sobre encerramento de serviços do nosso concelho, 

seremos contra o encerramento desse balcão. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio por fim a Sr.ª Vereadora Odete Borralho para informar que a Câmara já providenciou, para que 

as crianças de Vales Mortos e Santa Iria, possam deslocar-se em autocarros da autarquia, acompanhadas 

dos pais, para as atividades previstas para os dias 22 e 23 de dezembro. -------------------------------------------- 

 

Período de intervenção do público 

Começou por intervir o Sr. Guilhermino Ângelo residente na Mina da Orada, para solicitar esclarecimentos 

sobre um oficio que recebeu hoje da Câmara Municipal, respeitante à deposição de entulhos, uma vez 

que, atualmente esse entulho já se encontra enterrado à profundidade de um metro. 

Solicitou também à autarquia a cedência de alguns sinais, para sinalizar as barreiras na antiga mina, 

devido à situação de perigosidade daquele espaço.  

Relativamente ao oficio que recebeu sobre a deposição de entulho, o Sr. Vice-Presidente disse que iria 

verificar o assunto com os respetivos serviços e depois será contatado o Sr. Guilhermino para 

prosseguimento deste assunto.  
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Interveio também a Srª Antónia Canhoto, para alertar para o problema da falta de água na Mina da Orada 

e a falta de eletricidade nas ruas da localidade.   

 

O Sr. Vice-Presidente disse que existe um plano de pormenor para a Mina da Orada, mas para se fazer 

algo é necessário que exista um entendimento com o proprietário dos terrenos, uma vez que a autarquia 

não pode intervir em terrenos de particulares, sem a sua expressa autorização e é necessário verificar o 

que é competência do proprietário e aquilo que é competência da autarquia.  

Sobre os problemas com a água, diz que, sempre que é solicitado, a Junta de Freguesia providencia a 

deslocação de pipotes com água para abastecimento dos habitantes daquele lugar e em relação à 

iluminação pública, tem que se verificar com a EDP o que poderá ser feito para melhorar a situação.  

 

Interveio ainda o Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S.Bento, para fazer referência às 

obras de calcetamento que estão a decorrer na Rua Dr. Albérico Alexandre Nunes Figueiredo, em que 

tinha sido dito numa anterior reunião da Câmara que as obras estariam prontas no dia 13 de novembro, 

mas a obra parou, o que considera que é um transtorno e prejuízo para o comércio que se encontra 

naquela rua, incluindo o seu café. Pergunta para quando está prevista a conclusão da obra e quem é a 

empresa que está a realizar os trabalhos de calcetamento. --------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vice-Presidente disse que, após ter sido prestada essa informação de que estaria pronto o 

calcetamento no dia 13 de novembro, a Câmara recebeu um email da empresa a informar que não é 

possível cumprir os prazos de execução, devido a problemas no abastecimento de pedras, e nesse 

mesmo dia e nos dias posteriores, a Câmara tem vindo a contatar a empresa (a Consdep), para tentar 

resolver os problemas que têm surgido e até já se disponibilizou para arranjar pedra de calçada, para que 

os trabalhos possam ser concluídos o mais rápido possível. ------------------------------------------------------------ 

 

Por fim interveio o Sr. António Moita, Presidente da Junta de Freguesia de Pias, tendo começado por 

agradecer a presença do Câmara Municipal nesta localidade e prestar mais algumas informações 

relacionadas com a situação do trânsito em Pias, referindo que as últimas intervenções nessa área foram 

na Rua António Sérgio e largo da farmácia e não estão previstas, a breve prazo, alterações nos sentidos 

de circulação do trânsito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Informação prestadas aos eleitos por email 

1. Na sequência do pedido de informação do Sr. Vereador Manuel Soares, na reunião do Executivo 

realizada no dia 19 de setembro, informou-se que a pintura da piscina coberta, terminou no dia 22 

de outubro, sendo posteriormente pintado o mural, da autoria de Telmo Alcobia, durante a tarde 

de terça feira, dia 23, no âmbito de uma parceria com a Moura Salúquia – Associação de Mulheres 
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do concelho de Moura, associando-se o Município ao Dia Europeu da Igualdade, que se celebrou 

no dia 24 de outubro; 

 

 

2. Em resposta à questão colocada pelo Sr. Vereador Manuel Soares na reunião de 19 de setembro, 

foi prestada informação que, de acordo com o Plano de Atividades, está em agenda executar as 

bases para os balneários no primeiro trimestre de 2019.   

 

3. Sobre a questão colocada pela Srª. Vereadora Paula Pais, informou-se que a Carta Educativa do 

Município de Serpa data de 2006. Face às recentes alterações aprovadas na Assembleia da 

Republica, no dia 8 de novembro, relativamente à transferência de competências na área da 

educação, aguarda-se publicação do diploma legal em Diário da República, com especificidades e 

orientação sobre a Carta Educativa. 

 

4. Na sequência da questão colocada pela Srª Vereadora Paula Pais, em reunião da Câmara 

Municipal de 13 de dezembro, informou-se que os trabalhos de iluminação pública da zona do 

centro escolar, foram concluídos e a rede está em serviço.  

Foram realizadas duas obras: 

1)Colocação de colunas viárias de oito metros, junto ao posto de transformação que alimenta o 

Centro escolar, trabalhos contratualizados com a EDP Distribuição. 

2)Colocação de colunas de quatro metros (tipo Jardim) no triângulo ajardinado, frente à zona da 

portaria de Centro Escolar, trabalhos realizados pelos serviços da Câmara Municipal. 

As colunas de jardim estavam instaladas, mas fora de serviço, porque foi necessário garantir a 

continuidade da rede com a instalação de três colunas viárias em arruamento que são alimentadas 

pelo mesmo circuito. 

 

5. Na sequência da questão colocada pelo Sr. Vereador Manuel Soares, na reunião de 19 de 

setembro, respeitante à habitação sita no Largo do Corro, foi prestada informação que, no dia 11 

de outubro, foi remetido o oficio nº0596/2018 a informar a Srª Ana de Lurdes Pires Arruda do 

parecer da Comissão de vistorias. No dia 6 de novembro, deu entrada na Autarquia a carta da Srª. 

Ana de Lurdes  a aceitar os esclarecimentos referentes à vistoria e autorizar o inquilino do 1º 

andar a fazer as obras. 

No dia 19 de novembro, enviamos o oficio nº 9733/2018 à Srª. Maria José Correia Leocádio a 

informar que a Srª. Ana de Lurdes autoriza a realização das obras.  

No que respeita às questões jurídicas foram ambas informadas, que se tratam de questões que 

passam para a esfera jurídico-privada e não urbanística, que estão reservadas aos tribunais, não 

cabendo à Câmara Municipal pronunciar-se sobre as mesmas, sob pena de vicio de usurpação de 

poderes. 
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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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Licença de recinto improvisado e de ruido  

 Pedidos de autorização de queimadas  

 18.ª Alteração ao Orçamento e 13.ª alteração ao PPI 

 Reconhecimento de nome de ruas 

 Direito de preferência do prédio sitona Rua das Portas de Moura, n.º 2 em Serpa 

 Direito de preferência na Rua dos Quarteis, n.º 17 em Serpa 

 Constituição de compropriedade de prédio rústico em Vila Verde de Ficalho – Requerente: Maria 

de Lurdes Barata 

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

Rua da Fonte Santa, n.º 3 e 5 em Serpa 

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

Rua dos Cravos, n.º 11 e 13 em Vale de Vargo 

 Emparcelamento simples de dois prédios rústicos em Serpa – Requerente: Paulo Manuel Rocha 

Libano Monteiro 

 Procedimento público para venda de lotes de terreno em Serpa, Santa iria e A-do-Pinto 

 Renúncia ao ónus de não alienabilidade e de preferência 

 Aquisição da Casa do Abade Correia da Serra, sita na Rua dos Fidalgos, n.º 22 e Travessa do 

Serra, n.º 2 em Serpa 

 BOXERPA – Associação desportiva de Desportos de Combate e Atividade Gímnicas – Apoio para 

participação no Torneio Internacional de Boxe Feminino 

 Proposta para venda de prédio urbano na Rua do Rossio de Fora, em Serpa 

 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H20 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 
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         ______________________________        __________________________ 

          Carlos Alberto Bule Martins Alves                                        Anabela Baleizão Cataluna 

 

 

 

 

Anexos da Ata n.º 25/2018 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 12 de dezembro 
 

 

 

ANEXO 1 –  18.ª Alteração ao Orçamento e 13.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

 

 

 

 

 

 

 


