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Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

Hora de abertura:14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 26/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 26 

 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 26 

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

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

 

Aprovação da Ata n.º 25/2018 

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 25, relativa à reunião realizada no dia 12 de dezembro, a qual foi previamente 

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada com a abstenção do Sr. Presidente da Câmara, por não 

ter participado na reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

1. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2019 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

3. Licenças de recinto improvisado 

4. 19.ª Alteração ao Orçamento e 14.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

5. Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 5.ª Fase 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º da Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro ao prédio sito na Rua dos 

Baloucos, n.º 14 em Serpa 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º da Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro ao prédio sito na Rua de 

S.Pedro, n.º 3 e 5 , em Serpa 

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º da Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro ao prédio sito na Rua 

Manuel Dias Nunes, n.º 5, em Serpa 

9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º da Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro ao prédio sito na Rua Praça 

da República, n.º 6 e 8 e Rua da Talisca, n.º 4 e 6 em Brinches 

10. Direito de preferência na venda do prédio sito na Rua Portela da Baleizoa, n.º 60 em Serpa – 

Requerente: Casa Pronta 

11. Protocolo de Parceria entre a Câmara Municipal de Serpa e a Associação Cultural dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa  

12. Regulamento de Assiduidade e Pontualidade do Município de Serpa 

13. SIADAP 2017 - Avaliação das Unidades Orgânicas 
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14. Licença de obras para construção de uma habitação na Rua Infante D.Henrique, n.º 12 em Pias – 

Requerente: António Maria Caeiro Mariano – Declaração de caducidade do processo 

15. Obras de edificação destinadas a comércio a retalho de peças e acessórios de veículos 

automóveis – Lotes 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa – Requerente: Próspero Lopes Valero 

16. Constituição em regime de propriedade horizontal – Rua do Poço Bom, n.º 45 e 47 em Brinches – 

Requerente: Maria Rosa Vidó Frausto das Neves 

17. Destaque de parcela dentro do perímetro urbano de Vale de Vargo – Requente: Carlos Alberto da 

Silva Semião 

18. Atribuição de tarifa social – Requerente: Maria Gracelinda Baleizão Rações 

19. Proposta de atribuição de subsidio às Comissões de Festas para 2019 

20. Proposta de constituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico  

21. Liga para a Proteção da Natureza – Proposta de adesão à “Rede de Custódia para a Conservação 

da Águia-Imperial-Ibérica em Portugal” 

22. Proposta de atribuição de nome de rua em Vila Nova de S.Bento (Rua Nova dos Brejos) 

23. Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa – Proposta de valor para cedência de 

gabinetes 

24. Risca Grande, Ldª – Pedido de alteração simplificada da delimitação da REN 

25. Destaque de parcela – Rua dos Cavalos, em Serpa 

26. AMALENTEJO – Apelo à subscrição pública que propõe a criação da Comunidade Regional do 

Alentejo 

27. Atribuição de lote n.º 5 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento a Inês Maria 

Flores Martins 

28. Projeto Serpa Interculturalidades II 

29. Gesto Energy Consulting – Pedido de declaração de interesse municipal  

30. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2019 

Foi analisada a seguinte proposta para a realização das reuniões do Órgão Executivo, no ano de 

2019: 

Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2019 

Mês jan. fev. março abril maio junho julho agosto set. out. nov. dez. 

Dia 9 a) 6a) 6a) 3 (a) 2(a) 12 10 7 4 2 13 (a) 11(a) 

Dia 23  20  20 17 15 26a) 24 a) 21 a) 18 (a) 16(a) 27 26 

Dia      29(a)     30   

Nota: as reuniões assinaladas com a) são públicas 
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Mês Dia Freguesia Hora Local 

janeiro 9 Brinches 17H30 Centro Cultural de Brinches 

fevereiro 6 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

março 6 Pias 17H30 Salão Polivalente de Pias 

abril 3 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

maio 2 Vale de Vargo 17H30 Salão Polivalente de Vale de Vargo 

maio 29 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

junho 26 Vales Mortos 17H30 Centro Cultural de Vales Mortos 

julho 24 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

agosto 21 Hortinha 17H30 Antiga Escola Primária 

setembro 18 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal  

outubro 16 Vila Nova de 

S.Bento 

17H30 Salão Polivalente de Vila Nova de S.Bento  

novembro 13 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

dezembro 11 Vila Verde de 

Ficalho 

17H30 Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho 

 

 Deliberação 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a calendarização, acima indicada, relativa às reuniões da 

Câmara Municipal para 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. 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 

União das 
Freguesias de Vila 
Nova de S.Bento e 

Vale de Vargo 

 
18155 

2018.12.07 

 
VI Mostra de Doçaria de A-do-

Pinto 

 
Ruido e recinto 

improvisado 
 

 
35,00€ 

 

Comissão de Festas 
de Vales Mortos 

18549 
2018.12.13 

Baile dia 31 dezembro Ruido 20,00€ 

Associação de 
Estudantes da 

Escola Secundária 
de Serpa 

 
17261 

2018.11.21 

 
Let it Glow 

Dia 7 dezembro 

Ruido e 
utilização do 

pavilhão 

 
270,00€ 

Sociedade 
Recreativa de Vales 

Mortos 

 
18498 

2018.12.13 
 

 
Baile 

Dia 29 de dezembro 

 
Ruido e recinto 

improvisado 

 
35,00€ 

Farmácia Central de 16805 Estudo com diabéticos, durante Sala do  
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Serpa 2018.11.12 os meses de janeiro, fevereiro e 
março 

pavilhão 
Carlos Pinhão 

540,00€ 

Comissão de Festas 
de S.Sebastião de 

Vale de Vargo 

18745 
2018.12.17 

Bailes  
Dias 25 e 31 de dezembro 

 
Ruido 

 
30,00€ 

Comissão de Festas 
de Pias 

18257 
2018.12.10 

Baile  
Dia 31 de dezembro 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 

 

 

3. Licenças de recinto improvisado 

3.1. 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  

Comissão de Festas 
de Vales Mortos 

Baile 
Armazém da 

Estrada da Mina de 
S.Domingos 

 
17312 

2018.11.22 

 
15 de 

dezembro 

 
2018.12.13 

 

3.2. Autorização 

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Comissão de Festas 
de Pias 

Festa de 
Passagem de Ano 
Casões da UCP 

18252 
2018.12.14 

 

31 de 
dezembro 

 
 

4. 19.ª Alteração ao Orçamento e 14.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 Partido Socialista, aprovar a 14.ª alteração ao 

Plano Plurianual de Investimentos e 19.ª alteração ao Orçamento, conforme documentos que se anexam à 

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

 

5. Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 5.ª Fase 

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

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

escolar e livros escolares, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 339-A/84 de 28 de dezembro, Diário 

da República n.º299/84 - I Série e no Decreto-Lei 55/2009 de 02 de Março. Diário da República n.º42/2009 

– I Série, regulados pelo Despacho 8452-A/2015 de 31 de julho. Diário da República n.º148/2015 – II 
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Série, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 7255/2018 de 31 de julho, Diário da República 

n.º146/2018 – II Série, foi deliberado, por unanimidade, atribuir os seguintes auxílios económicos: 

 

      Agrupamento N.º 1 de Escolas de Serpa 

 João Manano Figueira – Escalão A 

José António Manano Figueira – Escalão A 

Naida Manano Figueira – Escalão A 

Marina Ramos Carapinha – Escalão A 

      

Para atribuição deste apoio a Gestão Financeira procedeu aos seguintes cabimentos: 

 Fornecimento de Refeições – cabimento sequencial nº 18040 

  Material Escolar – cabimento sequencial nº 18068 

 

 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º da Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro ao prédio sito na Rua dos 

Baloucos, n.º 14 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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7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º da Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro ao prédio sito na Rua de 

S.Pedro, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º da Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro ao prédio sito na Rua 

Manuel Dias Nunes, n.º 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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9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º da Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro ao prédio sito na Rua 

Praça da República, n.º 6 e 8 e Rua da Talisca, n.º 4 e 6 em Brinches 

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. Direito de preferência na venda do prédio sito na Rua Portela da Baleizoa, n.º 60 em Serpa – 

Requerente: Casa Pronta 

Na sequencia do pedido de Casa Pronta (Beja), a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território 

refere que, atendendo à localização (Rua Portela da Baleizoa, n.º 60, em Serpa), a área coberta (48 m2) e 

o valor (11.000 euros), consideram que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 
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 Deliberação 

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

de preferência na venda do imóvel sito na Rua Portela da Baleizoa, n.º 60, em Serpa, pelo valor proposto 

de 11.000€ (onze mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

11. Protocolo de Parceria entre a Câmara Municipal de Serpa e a Associação Cultural dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa 

Considerando que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1, alínea o), do 

Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de 

qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores do 

município, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a 

concessão de benefícios sociais aos mesmos e respetivos familiares, foi deliberado, por unanimidade, 

aprovar a seguinte minuta do protocolo de parceria, a celebrar com a Associação Cultural dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa:  

 

Protocolo de Parceria entre a Câmara Municipal de Serpa e a Associação Cultural dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa 

Preâmbulo 

A Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa, constituída por escritura 

realizada em 1 de outubro de 1984, tem por fim promover programas de ação social, de caráter cultural, 

recreativo, de educação física e desportiva. 

Compete à Direção providenciar sobre as fontes de receita, conforme o previsto no artigo 26º, alínea h) 

dos Estatutos. 

Com vista à prossecução dos fins que a Associação pretende realizar, em benefício dos seus associados 

e familiares, e havendo necessidade de angariar financiamento, além das quotas dos associados, propõe-

se estabelecer o presente Protocolo de Parceria com o Município de Serpa. 

Por sua vez, o Município de Serpa privilegia o estímulo e apoio ao desenvolvimento cultural das suas 

populações, através de realização de diversas atividades culturais e na promoção de vários projetos de 

dinamização cultural e que cabe à Câmara Municipal deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou 

de qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores do 

município, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a 

concessão de benefícios sociais aos mesmos e respetivos familiares, é acordado o presente protocolo. 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1, alínea o), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro e de acordo com a deliberação de Câmara, proferida em reunião realizada em ……… é 

celebrado o presente protocolo, entre:  

 

Município de Serpa, Pessoa Coletiva de Direito Público com o número 501 112 049, neste ato 

representado por Tomé Alexandre Martins Pires, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 

Serpa, doravante designado Primeiro Outorgante; 
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e, 

Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa, contribuinte n.º 501 632 638, 

neste ato representada por Maria José Rosa Moreira, na qualidade de Presidente da Direção, doravante 

designada Segunda Outorgante, 

 

Que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

Cláusula Primeira 

Objeto 

O presente Protocolo visa regular e estabelecer as condições de concretização de parceria entre as 

Outorgantes, bem como a concessão de comparticipação financeira à Segunda Outorgante. 

 

Cláusula Segunda 

Direitos e obrigações da Primeira Outorgante 

Ao Primeiro Outorgante compete: 

a) Solicitar à Segunda Outorgante a colaboração na organização de eventos culturais e recreativos, na 

parte respeitante ao apoio na preparação e fornecimento de refeições a grupos participantes em eventos 

dessa natureza, bem como no arranjo dos espaços necessários e adequados; 

b) Fiscalizar a execução dos trabalhos realizados pela Segunda Outorgante na sequência da colaboração 

prestada; 

c) Suspender a atribuição da comparticipação financeira a que se obrigou, em caso de incumprimento das 

obrigações assumidas pela Segunda Outorgante, pelo presente Protocolo. 

 

Cláusula Terceira 

Direitos e obrigações da Segunda Outorgante 

À Segunda Outorgante cabe: 

a) Colaborar, com o Primeiro Outorgante, em iniciativas nas áreas da cultura e desporto, através das 

formas de cooperação de apoio logístico e fornecimento de refeições em eventos organizados pela 

Primeira Outorgante em que demonstre capacidade para o efeito; 

b) Assegurar o funcionamento do Refeitório, com preços de cariz social, para todos os trabalhadores da 

Câmara Municipal; 

c) Aplicar e administrar corretamente o apoio, tendo em conta o objeto do Protocolo; 

d) Receber pontualmente e pela forma acordada, a comparticipação a que o Primeiro Outorgante se 

obriga; 

e) Apresentar durante o mês de janeiro de cada ano, informação sobre o número de eventos organizados 

e respetivos participantes no ano civil imediatamente anterior. 

f) Prestar ao Primeiro Outorgante, todas as informações que este lhe solicite relativamente à execução do 

presente Protocolo; 
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Cláusula Quarta 

Comparticipação Financeira 

1 - O Primeiro Outorgante subsidia a atividade desenvolvida pela Segunda Outorgante, tendo presente a 

colaboração prestada, a que esta se obriga, de acordo com o previsto na Cláusula Terceira, no montante 

anual para 2018, de 19 500,00€ (dezanove mil e quinhentos euros). 

2 - A comparticipação financeira acima estabelecida foi definida de acordo com a disponibilidade financeira 

da Autarquia, ao abrigo da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho. 

3 - O encargo resultante do presente Protocolo encontra-se devidamente previsto em orçamento, 

conforme cabimento sequencial nº ……………….. 

 

Cláusula Quinta 

Fiscalização 

Compete ao Primeiro Outorgante a fiscalização do presente Protocolo, devendo a Segunda Outorgante 

apresentar toda a documentação considerada adequada e que for solicitada. 

 

Cláusula Sexta 

Incumprimento, Rescisão e Sanções 

1 - O incumprimento pela Segunda Outorgante das condições estabelecidas no presente Protocolo 

constitui motivo para a rescisão, mediante comunicação fundamentada por parte do Primeiro Outorgante e 

implica a devolução dos montantes recebidos que ainda não tenham sido utilizados, demonstrados através 

de documentos comprovativos. 

2 - O incumprimento do presente Protocolo constitui impedimento para a apresentação de novo pedido de 

apoio por parte da Segunda Outorgante num período de 2 anos. 

 

Cláusula Sétima 

Vigência 

O presente Protocolo é valido para o ano civil de 2018, podendo renovar-se por acordo entre as partes e 

conforme disposições legais aplicáveis. 

 

Serpa, …. de janeiro de 201…. 

 

Pelo Primeiro Outorgante 

 

__________________________________ 

Tomé Alexandre Martins Pires 

 

Pela Segunda Outorgante, 

 

__________________________________ 

Maria José Rosa Moreira 
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A presente não é acompanhada de informação de cabimento, no entanto, foi previamente apreciada na 

mesma reunião da Câmara Municipal de Serpa, a necessária proposta de alteração ao Orçamento, pela 

qual se procede ao reforço da rubrica 02/04.07.01 – Instituições sem Fins Lucrativos.--------------------------- 

 

 Intervenções  

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Pais solicitou que seja dado conhecimento aos vereadores do 

PS, do relatório referido na clausula terceira do protocolo, alínea e), em que refere a apresentação durante 

o mês de janeiro de cada ano, de informação sobre o número de eventos organizados e respetivos 

participantes no ano civil imediatamente anterior. 

O Sr. Presidente referiu que será enviado aos eleitos, logo que esteja elaborado. --------------------------------- 

 

 

12. Projeto de Regulamento de Assiduidade e Pontualidade do Município de Serpa 

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

datada de 21 de dezembro, refere que o Regulamento do Relógio de Ponto do Município de Serpa, foi 

aprovado em abril de 2007, encontrando-se desatualizado, tendo em consideração as alterações 

legislativas verificadas, mas também a entrada em vigor do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 5/2018, 

outorgado entre o Município de Serpa e o STAL — Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins; 

De acordo com o disposto no artigo 75º, nº 1 da LTFP, a entidade empregadora pública pode elaborar 

regulamentos internos do órgão ou serviço contendo normas de organização e disciplina do trabalho, 

devendo ouvir a Comissão de Trabalhadores ou, na sua falta, quando existam, a Comissão sindical ou 

Intersindical ou os Delegados sindicais. 

Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de Serpa, de 28 de novembro de 2018, que aprovou o 

Projeto de Regulamento de Assiduidade e Pontualidade do Município de Serpa, procedeu-se à consulta da 

Comissão Sindical representativa dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa, que se pronunciou a 

16 de dezembro, e divulgou-se o referido Projeto junto dos Trabalhadores do Município, para recolha de 

sugestões. 

Concluído esse procedimento, que resultou em alterações pontuais ao Projeto de Regulamento, e 

considerando a competência regulamentar da Câmara Municipal de Serpa, consagrada na parte final da 

alínea k), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da  Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e nos termos do 

previsto no artigo 75º, da LTFP, conjugado com o disposto no artigo 241º da Constituição da República, 

remete-se o presente Regulamento de Assiduidade e Pontualidade do Município de Serpa, para 

apreciação e aprovação pela Câmara Municipal de Serpa. -------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto e nos termos da alínea k), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro e do artigo 75º, da LTFP, conjugado com o disposto no artigo 241º da Constituição da 

República, foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do PS, aprovar o 

Regulamento de Assiduidade e Pontualidade do Município de Serpa, o qual consta de pasta anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------- 
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13. SIADAP 2017 - Avaliação das Unidades Orgânicas 

Nos termos da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, aplicada à Administração Local por força do 

Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, nos Municípios são sujeitas a avaliação de 

desempenho as unidades orgânicas que dependem diretamente dos membros do órgão executivo. 

Cada membro do órgão executivo avalia as unidades orgânicas que superintende, sendo a avaliação 

expressa nas seguintes menções: 

· Desempenho bom: se atingiu todos os objetivos, superando alguns; 

· Desempenho satisfatório: se atingiu todos os objetivos ou os mais relevantes; 

· Desempenho insuficiente: se não atingiu os objetivos mais relevantes. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, compete à Câmara Municipal 

ratificar a avaliação das unidades orgânicas atribuídas pelo membro do órgão executivo de que 

dependam. 

Nestes termos, propõe-se que sejam ratificadas as avaliações de desempenho atribuídas pelos membros 

do órgão executivo, conforme Relatórios Finais do Desemprenho das Unidades Orgânicas, que se 

anexam. 

 

Avaliação 2017 

Sr. Presidente Tomé Pires: 

Divisão de Administração, Finanças e Recursos Humanos - Desempenho Bom 
Divisão de Desenvolvimento Estratégico - Desempenho Bom 

Sr. Vereador Carlos Alves: 

Divisão de Obras Municipais e Ambiente - Desempenho Bom 

Sr.ª Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude - Desempenho Bom 

Sr. Vereador Francisco José Machado Godinho 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território - Desempenho Bom 

 
 Deliberação 

Nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, a Câmara Municipal deliberou, 
por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do PS, ratificar as avaliações atribuídas em 
2017 às Unidades Orgânicas acima expostas, de acordo com os Relatórios Finais de Desempenho, que 
constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------------- 
 
 
14. Licença de obras para construção de uma habitação na Rua Infante D.Henrique, n.º 12 em Pias 

– Requerente: António Maria Caeiro Mariano – Declaração de caducidade do processo 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, terminou o prazo de 15 dias úteis, 

concedido através da nossa comunicação de ref.ª 9092, de 07-11-2018, em cumprimento do princípio de 

audiência de interessados, previsto nos art.ºs 121º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA), sem que o requerente se tivesse pronunciado sobre a intenção da Autarquia declarar a caducidade 
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da licença anterior, respeitante a obras de alteração de uma habitação, na Rua Infante D.Henrique, n.º 12 

em Pias.  

 Deliberação  

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

da licença, respeitante a obras de alteração de uma habitação, na Rua Infante D.Henrique, n.º 12 em Pias.  

 

 

15. Obras de edificação destinadas a comércio a retalho de peças e acessórios de veículos 

automóveis – Lotes 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa – Requerente: Próspero Lopes Valero 

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

proprietário, proceder à legalização de obras iniciadas, decorrentes do processo (proc.03/2015/223) e não 

concluídas, nos lotes 39 e 40 do loteamento da zona de atividades económicas. 

O processo de licenciamento 03/2015/223, encontra-se em fase de audiência ao interessado, para a 

declaração de caducidade. 

Através de uma adenda (req.03/2018/17329), é retificado o uso pretendido, face aos elementos 

inicialmente apresentados. 

Os lotes 39 e 40, dispõem das seguintes características edificatórias, destinadas a 

indústria/armazém/oficina e comércio por grosso, conforme 2.ª alteração ao loteamento da zona de 

atividades económicas de Serpa (2ª fase), por deliberação em reunião de Câmara de 01/outubro de 2014: 

 

 
 

O loteamento prevê a junção de lotes, resultando a área de implantação do somatório do permitido para 

cada um dos lotes - 515.20m2 e 948,50m2, totalizando 1463,80m2 de área de construção total. 

A área de construção total proposta, é de 533,00m2, encontrando-se dentro da área máxima prevista do 

loteamento. 

O presente projeto de arquitetura, visa a legalização com obras por executar, com alteração do uso para 

comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis, CAE 45320. 

Pretende ainda a edificação destinada a escritório e a instalação de equipamento de receção de azeitona. 

As alterações incidem nos vãos, agora de forma quadrada e à redução da área de implantação, com a 

consequente reformulação da compartimentação interior, desenvolvendo um escritório, arrumos e 

instalação sanitária. Verifica-se ainda a redução da altura da edificação, para 4,50m. 

Os materiais de revestimento exterior são idênticos aos inicialmente aprovados em processos 

antecedentes. 

Os lotes em análise tiveram as seguintes alterações de uso: 

Comércio por grosso de sucatas e de desperdícios metálicos - CAE 46771, deliberado em reunião de 

Câmara Municipal datada de 29 de dezembro de 2015; 

Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis, com o CAE 45320; 

Manutenção e reparação de veículos automóveis, com o CAE 45200; 
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Comércio por grosso de minério e de metais, com o CAE 46720, deliberados em reunião de Câmara 

datada de 27 de abril de 2016; 

Em deliberação de reunião de Câmara Municipal de 09 de novembro de 2016 foi, pela última vez alterado 

o uso, destinado a armazém com instalação de equipamento de receção de Azeitona. 

1 – Pelo exposto, apesar do uso agora previsto já ter sido deliberado em reunião de Câmara Municipal de 

27/04/2016, atendendo à última deliberação de 09/11/2016, para o uso armazém, deverá ser novamente 

apreciado em reunião de Câmara, o uso para comércio a retalho de peças e acessórios para veículos 

automóveis, CAE 45320, contabilizando uma instalação de equipamento de receção de Azeitona. 

2 - Instruído ainda o processo de legalização com os elementos necessários à operação urbanística, 

previstos na Portaria n. º113/2015 de 22/abril, n. º15, e cumprindo o projeto de arquitetura os requisitos 

edificatórios do loteamento, propõe-se ainda a aprovação do projeto de arquitetura (legalização), 

condicionado à deliberação da alteração do uso em reunião do Executivo.  

Informam ainda, que já foram apresentados os projetos de engenharia da especialidade. 

 

 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, relativamente aos lotes 

39 e 40 da Zona Industrial de Serpa, aprovar o uso para comércio a retalho de peças e acessórios para 

veículos automóveis, CAE 45320, contabilizando uma instalação de equipamento de receção de azeitona.  

 

 

16. Constituição em regime de propriedade horizontal – Rua do Poço Bom, n.º 45 e 47 em Brinches 

– Requerente: Maria Rosa Vidó Frausto das Neves 

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

deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de Propriedade Horizontal do prédio urbano, sito na 

Rua do Poço Bom, n.ºs 45 e 47, em Brinches, inscrito na matriz urbana com o n.º 347, da freguesia de 

Brinches, concelho de Serpa, e descrito na conservatória do registo predial de Serpa sob o n.º 

1805/20070803, com a área total de 190,00 m2 e seguinte composição: área coberta 177,50 m2; área de 

descoberta: 12,50 m2. 

O prédio é composto por duas habitações, que se desenvolvem em rés-do-chão, perfazendo duas frações 

autónomas, distintas, independentes e isoladas entre si, todas com saída para a via pública, reunindo as 

condições para ser submetido ao regime de propriedade horizontal, conforme as frações que se 

descrevem: 

Fração A – Constituída por rés-do-chão, destinada a habitação, tipologia T2, com entrada pelo número de 

polícia 45 da Rua do Poço Bom, em Brinches, composta por dois quartos, uma sala, uma cozinha, uma 

instalação sanitária, circulação e um quintal. 

Esta fração tem a área total de 96,00 m2, a área coberta de 83,50 m2 e a área descoberta de 12,50 m2. O 

prédio tem uma permilagem de 500‰ 

Fração B – Constituída por rés-do-chão, destinada a habitação, tipologia T2, com entrada pelo número de 

polícia 47 da Rua do Poço Bom, em Brinches, composta por dois quartos, duas salas, uma cozinha, uma 

instalação sanitária, circulação, um arrumo e um alpendre. 

Esta fração tem a área total de 94,00 m2, a área coberta de 94,00 m2. 
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O prédio tem uma permilagem de 500‰ 

São comuns às frações A e B: 

- A cobertura e as paredes meeiras autoportantes. 

As Frações autónomas A e B constituem unidades independentes, distintas e isoladas entre si, 

comunicando diretamente com o exterior, preenchendo os requisitos dos artigos 1414.º e 1415.º do 

Código Civil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Destaque de parcela dentro do perímetro urbano de Vale de Vargo – Requente: Carlos Alberto 

da Silva Semião 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o presente processo de destaque de 

parcela, no perímetro urbano de Vale de Vargo, aguardou pendente a legalização das obras de ampliação: 

Proc.03/2017/299 e Proc.03/2017/300, encontrando-se ambos os processos concluídos com autorização 

de utilização para habitação, n. º27/2018 e n. º76/2018. 

No Plano Diretor Municipal em vigor, o prédio urbano insere-se em espaços residenciais (nível 3): 

 

 
 

No prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. º78/19860916, com área total de 

3875,00m2, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1358 e artigo 3127, pretende-se destacar uma 

parcela com as seguintes características: 

Área total de terreno: 1937,50m2 (artigo matricial 3127); 

Área total de implantação/construção: 293,60m2 (índice de implantação/construção – 0,15); 

Área descoberta: 1643,90m2; 

Confina a norte com o próprio, a Sul com Maria Sebastiana Pereira Martins e Manuel Augusto Pereira 

Martins, a este com Barranco e a oeste com a avenida Jerónimo dos Reis Toucinho, n. º2-F. 

 

A parcela restante apresenta as seguintes características: 

Área total de terreno: 1937,50m2; 

Área total de implantação/construção: 279,40m2 (índice de implantação/construção – 0,14); 

Área descoberta: 1658,10m2 (artigo matricial 1358); 

Confina a norte com Maria Santana Lopes, a sul com o proprietário, a este com barranco e a oeste com a 

avenida Jerónimo dos Reis Toucinho, n. º2-G. 

 

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

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

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

duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos.” 
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Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamento 

público, cumprindo o disposto no n. º4 do art. º6 do referido Decreto-Lei, assim como o cumprimento do 

Plano Diretor Municipal em vigor, encontrando-se o destaque de uma única parcela, isento de licença, 

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

Mais informam que, conforme disposto no n. º6 do referido Decreto-Lei: 

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

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

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.ºs 5 e 6 

devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser 

licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. 

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

observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos 

municipais 

ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições de utilidade pública, as normas 

técnicas de construção, as de proteção do património cultural imóvel, e a obrigação de comunicação 

prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que estabelece o regime 

jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

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

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

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar o destaque de parcela, nos termos acima 

descritos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18. Atribuição de tarifa social – Requerente: Maria Gracelinda Baleizão Rações 

O Chefe da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que a requerente Maria 

Gracelinda Baleizão Rações, solicita a atribuição de tarifa social ao abrigo do disposto no artigo 77.º do 

Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa. 

De acordo com o definido no n.º 1, do citado artigo "os consumidores domésticos podem beneficiar de 

tarifas sociais no caso do agregado familiar possuir um rendimento bruto englobável para efeitos de IRS 

que não ultrapasse o valor equivalente à retribuição mínima mensal garantida". 

Feita a apreciação do pedido pelo Gabinete de Ação Social e Educação, foi informado que "após cálculo 

do rendimento do agregado familiar informo que a requerente reúne condições para a atribuição da tarifa 

social uma vez que apresenta rendimento inferior ao salário mínimo nacional como está previsto no n.º 1, 

do artigo 77.º do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa." 

Consultado o referido Regulamento, não resulta claro quem detém a competência para decidir os pedidos 

de atribuição de tarifa social, no entanto, determina o artigo 11.º, do Regulamento que Taxas e outras 

Receitas Municipais, que "compete à Câmara Municipal decidir sobre as isenções ou reduções, sob 

proposta fundamentada." 

 



ATA N.º 26/2018 

26 DE DEZEMBRO 

 

    33 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir à requerente Maria Gracelinda 

Baleizão Rações, a tarifa social, ao abrigo do disposto no artigo 77.º do Regulamento Municipal de 

Abastecimento de Água do Município de Serpa. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

19. Proposta de atribuição de subsídio às Comissões de Festas para 2019 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, apresenta a seguinte proposta para apoio 

às Comissões de Festas constituídas, para realização das festividades identificadas: 

 

- O apoio apenas se efetivará mediante confirmação prévia da realização das festividades; 

- É proposta a manutenção dos apoios verificados em 2018 com base nos seguintes critérios:  

 

1. Às localidades e lugares até 500 habitantes é proposta a manutenção do apoio verificado em anos 

transatos; 

2. Para as localidades com 501 e mais habitantes é apresentada proposta tendo por base cálculo 

sustentado na população residente, de acordo com Censos 2011, a multiplicar por 2euros (no sentido 

da equidade). Ao atrás exposto, acrescem montantes de acordo com os seguintes intervalos 

populacionais: 

  1) 501 a 1500 habitantes: 2500 euros; 

  2) +1500 habitantes: 1500 euros. 

 

- O apoio à Comissão de Festas de Serpa para realização das Festividades do Concelho em Honra de 

Nossa Senhora de Guadalupe não é efetivado sob a forma de subsídio, mas sim mediante 

adjudicação de serviços para iluminações e fogo, conforme procedimento usual.  
 

COMISSÕES DE FESTAS DO CONCELHO 
2018 

 

Proposta Apoio para 2019 Observações à data de 
Dezembro de 2018 

S. Sebastião – Vale de Vargo 
 

 
4 436,00 € 

 

 
Comissão Constituída 

Festas do Concelho em Honra de Nª. Sr.ª. de 
Guadalupe - Serpa 
 

 
Custo das iluminações + 

  Fogo-de-artifício   
 

 
Comissão não Constituída 

Nª Sra. das Pazes e S. Jorge – Vila Verde de 
Ficalho 
 

 
5 418,00 € 

 

 
Comissão Constituída 

Nª Sra. dos Prazeres – Mina da Orada 
 

 
 

767,00 € 

 
Comissão não constituída 

 
 

Nª Sra. da Consolação – Brinches 
 

 
 

 
Comissão não constituída 



ATA N.º 26/2018 

26 DE DEZEMBRO 

 

    34 

 

 Deliberação 

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, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a 

proposta de apoio, acima transcrita, às comissões de festas para o ano de 2019. --------------------------------- 

 

 

20. Proposta de constituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica emite a seguinte 

informação, como ponto de partida para discussão do assunto: 

 

 

 

 

4 578,00 € 
 

 

Santas Cruzes – Vila Nova de S. Bento 
 

 
 

7 644,00 € 
 

 
Comissão Constituída 

Nª. Sra. de Fátima – A-do-Pinto 
 

 
3 070,00 € 

 

 
Comissão não constituída 

 

Ascensão do Senhor – Vale de Vargo 
 

 
4 436,00 € 

 

 
Comissão Constituída 

Festas do Crespo 
 

 
224,00 € 

 

 
Comissão Constituída 

Nª Sra. das Neves – Brinches 
 

 
4 578,00 € 

 
Comissão não constituída 

 

Santa Maria – Vales Mortos 
 

 
 

1 343,00 € 
 

 
Comissão Constituída 

 S. Luís e Santíssimo Sacramento – Pias 
 

 
 

 7 204,00 € 
 

 
Comissão Constituída 

Santa Iria 
 

2 686,00 € 
 

 
Comissão Constituída 

 

TOTAL DO PREVISTO APOIO 2019 
 

 
Proposta subsidio a atribuir – 
 46 384,00 € + Custo das Iluminações e fogo-de-artifício 
(Festividades em Honra de Nossa Senhora de 
Guadalupe). 
 
(18 880€ + 13 407€ - total de iluminações e fogo em 2018) 
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1- Criação de Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico  

O Município de Serpa tem como um dos principais objetivos a promoção do desenvolvimento económico e 

social dos agentes económicos e da população em geral, bem como a valorização e divulgação dos 

aspetos culturais e patrimoniais do concelho; 

Neste contexto torna-se importante a constituição formal de um órgão consultivo e de apoio ao órgão 

executivo municipal que possa contribuir para impulsionar o desenvolvimento económico e turístico do 

concelho; 

A constituição de um Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico e 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),todos 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) e ff) 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. 

 

2-Proposta de decisão 
Considerando a situação descrita, 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, de acordo com a competência prevista nas alíneas k) e ff) do nº 
1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
propõe-se a aprovação, pelo órgão executivo, da seguinte proposta: 
 

-Constituição formal de um Conselho Municipal, órgão consultivo e de apoio ao órgão executivo 
municipal que possa contribuir, através de propostas e pareceres, para impulsionar o desenvolvimento 
económico e turístico do concelho; 
-Seja dado início ao procedimento de elaboração do Regulamento de Funcionamento do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Económico; 
-Que, se proceda à publicitação na internet, no Sítio do Município de Serpa, o 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; 
-Que seja dado o prazo de 30 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 
contributos. 
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(Traços gerais para indicação dos conteúdos considerados mais importantes e a completar 
posteriormente, como base de trabalho) 
 

Proposta de Regulamento  
Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico Preâmbulo 

O Município de Serpa tem como um dos principais objetivos a promoção do desenvolvimento económico e 
social dos agentes económicos e da população em geral, bem como a valorização e divulgação dos 
aspetos culturais e patrimoniais do concelho. 
Neste contexto torna-se importante a constituição formal de um órgão consultivo e, de apoio ao órgão 
executivo municipal, que possa contribuir, através de apresentação de propostas e pareceres, para 
impulsionar o desenvolvimento económico e turístico do concelho. 

(a desenvolver) 
Capítulo I 

Princípios Gerais 
Artigo 1.º 

Lei Habilitante 
O presente regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no artigo 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, de acordo com as competências conferidas pelas alíneas k), e 
ff), do nº1 do artigo 33.º do anexo I da Lei nº 75/2013,de 12 de setembro, em vigor, Regime Jurídico das 
Autarquias Locais. 

Artigo 2.º 
Objeto 

O presente regulamento tem por objeto a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico 
do concelho de Serpa, regulando as suas competências, composição e funcionamento. 

Artigo 3.º 
Âmbito 

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico é um órgão consultivo de apoio ao órgão executivo 
municipal que visa contribuir para as ações com impacto no desenvolvimento económico e turístico do 
concelho de Serpa e na delineação das políticas desta natureza. 
 

Artigo 4.º 
Objetivos 

O Conselho tem como objetivo promover a participação e o acompanhamento dos agentes económicos 
nas decisões da política económica e turística do concelho, bem como aconselhar a promoção e execução 
de projetos nessas áreas. 

(a definir) 
Capítulo II 

Composição e Competência 
Artigo 5.º  

Composição 
1-Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico é composto por duas seções, uma afeta a matérias 
respeitantes ao desenvolvimento económico e, outra à área de turismo, que podem funcionar 
autonomamente ou em conjunto. 
2-Integram a seção de economia---- 
3- Integram a seção de turismo---- 

(a definir-pode não haver seções distintas) 
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Artigo 6.º  

Competências 

1-Compete ao plenário da seção de economia….. 

2- Compete ao plenário da seção de turismo…. 

(a definir-pode não haver seções distintas) 

Capítulo III 

Organização e funcionamento 

Artigo 7.º  

Presidência 

1-O Conselho é presidido pelo presidente da Câmara Municipal, podendo delegar essa competência no 

vereador do pelouro respetivo. 

2-Em caso de ausência ou impedimento a presidência é assegurado pelo vereador do pelouro respetivo 

ou pelo vice- presidente da câmara municipal (a definir) 

Artigo 8.º  

Mandato 

1-O mandato dos membros do Conselho ora criado corresponde ao período de mandato da Câmara 

Municipal. 

2-Os membros das entidades que constituem o plenário das seções de economia e turismo têm que estar 

mandatos com poder de decisão, competindo a cada entidade que integra o Conselho a nomeação de um 

representante, no início do mandato autárquico. 

3-Os membros do Conselho consideram-se em exercício e funções após a respetiva posse, conferida pelo 

presidente da Câmara Municipal. 

4-Em caso de desistência de algum constituinte ou outra situação que justifique a substituição, as 

respetivas entidades devem promover a sua substituição, no prazo máximo de 30 dias, através de 

comunicação escrita ao presidente do Conselho. 

5-Constitue causa de perda de mandato: 

(a definir) 

Artigo 9.º  

Funcionamento 

(a definir) 

Artigo 10.º  

Atas das Reuniões 

(a definir) 

Capítulo IV 

Disposições Finais 

Artigo 11.º  

Omissões 

Os casos omissos e as dúvidas que surjam na interpretação deste regulamento serão resolvidos por 

deliberação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico ou por deliberação da Câmara 

Municipal de Serpa (a definir) 

Artigo 11.º  
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Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor decorridos 15 dias sobre a data da sua publicação. 

 

 Deliberação 

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

- Constituir um Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico; 

 - Iniciar o procedimento de elaboração do Regulamento de Funcionamento do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Económico; 

- Proceder à publicitação na internet, no Sítio do Município de Serpa, o 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 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 contributos. 

 

 

21. Liga para a Proteção da Natureza – Proposta de adesão à “Rede de Custódia para a 

Conservação da Águia-Imperial-Ibérica em Portugal” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da seguinte Carta de 

Compromisso, referente à rede de custódia para a conservação da águia-imperial-ibérica em Portugal: 
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22. Proposta de atribuição de nome de rua em Vila Nova de S.Bento (Rua Nova dos Brejos) 
Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea ss) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e de acordo com a 
proposta da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, através de oficio n.º 254 
datado de 22 de novembro de 2018, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o nome de 
“Rua Nova dos Brejos”, ao seguinte arruamento em Vila Nova de S.Bento: 
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23. Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa – Proposta de valor para cedência 

de gabinetes 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico refere que, o Regulamento do Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico de Serpa, no nº 3 do Artigo 5º, define que “O preço mensal é calculado a 

partir de um valor base de 50,00€, acrescido de um valor por metro quadrado a definir anualmente pela 

Câmara Municipal de Serpa”. 

Neste contexto, em reunião da Câmara Municipal de 23 de março de 2015, foi deliberado fixar o valor de 

três euros por metro quadrado, com isenção de pagamento no primeiro ano de cedência, situação que se 

manteve nos anos seguintes. 

Assim e no âmbito do Regulamento do CADES, sugere que para 2019, seja mantido o valor base de 50 

euros, acrescido de 3 euros por metro quadrado, com isenção de pagamento no primeiro ano. 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter para 2019, o valor 

base de 50€ (cinquenta euros), para a cedência de gabinetes no CADES, acrescido de 3,00€ (três euros) 

por metro quadrado, com isenção de pagamento no primeiro ano. ----------------------------------------------------- 

 

 

24. Risca Grande, Ldª – Pedido de alteração simplificada da delimitação da REN 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que os proprietários da empresa agrícola 

“Risca Grande, Lda.” pretendem asfaltar a envolvente do lagar e monte sito no artigo n.º 8 da Secção S/S1 

da extinta freguesia de Salvador, tendo candidatado o projeto a fundos comunitários.  

 

A argumentação apresentada pelos requerentes para proceder à alteração simplificada é a seguinte: 

1. A REN foi implementada na zona do lagar/monte após a edificação dos mesmos; 

2. A empresa, pela forte dinâmica económica, precisa frequentemente de alterações nos edifícios; 

3. São uma empresa criadora de empregos numa área economicamente deprimida (Santa Iria); 

4. Produzem exclusivamente em modo biológico. 

 

Não sendo a pretensão compatível com o regime da REN e tendo em conta que a revisão do PDM só 

estará concluída em julho de 2020, a única hipótese é proceder à alteração simplificada da delimitação da 

REN ao abrigo do artigo 16.ºA da Lei da REN, que face à área em causa (1,8 hectares) se considera 

viável. 
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 Deliberação  

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

simplificada da delimitação da REN, ao abrigo do artigo16.º A da lei da REN. -------------------------------------- 
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25. Destaque de parcela – Rua dos Cavalos, em Serpa 

1 – Prédio original – sito na Rua dos Cavalos, n.ºs 27, 27A e 29, Rua do Governador, n.ºs 4, 6 e 8 e Rua 

do Poço da Talha, s/n, inscrito na matriz urbana com os n.ºs 4140-P, da União de Freguesias de Salvador 

e Santa Maria (Serpa) e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 2499/20140514, 

de 2 pisos, com área total de 619,00 m2 e a seguinte composição: área coberta de 568,30 m2; área 

descoberta de 50,70 m2; área bruta de construção de 1006 m2. O prédio tem as seguintes confrontações: 

Nascente – Rua dos Cavalos; Norte – Rua Poço da Talha; Poente – Rua do Governador; Sul – Posto de 

Turismo. 

2 – Parcela a destacar – sita na Rua dos Cavalos e Rua Poço da Talha, s/n, de dois pisos, com área total 

de 139,00 m2 e a seguinte composição: área coberta de 139,00 m2; área bruta de construção de 173,00 

m2. A parcela tem as seguintes confrontações: Nascente – Rua dos Cavalos; Norte – Rua Poço da Talha; 

Poente – prédio original; Sul – prédio original. 

3 – Parcela restante – sita na Rua dos Cavalos, n.ºs 27, 27A e 29, e Rua do Governador, n.ºs 4, 6 e 8, de 

dois pisos, com área total de 480,00 m2 e a seguinte composição: área coberta de 429,30 m2; área 

descoberta de 50,70 m2; área bruta de construção de 833,00 m2. A parcela tem as seguintes 

confrontações: Nascente – Rua dos Cavalos e prédio original; Norte – Rua Poço da Talha e prédio 

original; Poente – Rua do Governador; Sul – Posto de Turismo 

 

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

deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio 

original descrito no ponto 1, não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do 

destaque de parcela, dentro do aglomerado urbano de Serpa, de acordo com o estabelecido no ponto 4 do 

artigo 6º 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, dado que é possível proceder-se a destaques de parcela dentro do 

perímetro urbano, desde que: 

- As duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos. 

De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo: 

- 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; 

- O condicionalismo 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; 

- O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstas da 

observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos 

municipais, intermunicipais 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 (…). 
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26. AMALENTEJO – Apelo à subscrição pública que propõe a criação da Comunidade Regional do 

Alentejo 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores do PS, 

subscrever a seguinte petição pública, que propõe a criação da Comunidade Regional do Alentejo: 
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 Intervenções 

Sr. Vereador Manuel Soares: 

«Não concordamos com a petição pública apresentada na medida em que não concordamos com a 

criação da Comunidade Regional do Alentejo, e isto porque entendemos que deve ser criada uma 

comunidade que integre dos concelhos do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, na configuração geográfica 

correspondente à antiga Província do Baixo Alentejo, mas sem a intervenção, algo incompreensível, do 

Distrito de Setúbal no nosso território. Embora conscientes que a densidade populacional e, por 

conseguinte, a massa critica são escassas, não podemos escamotear a realidade e da tendência já 

existente de concentração e centralização de recursos e serviços em Évora. A criação de uma única 

comunidade pode consistir na substituição do foco do problema e ser contraproducente para nós.» 

 

Sr. Vereador António Mariano: 

«No que respeita ao apelo à subscrição pública que propõe a criação da Comunidade Regional do 

Alentejo, proposto pela Amalentejo, os vereadores do PS vão votar contra, não por estarem contra a 

regionalização, nem tão pouco contra a criação de Comunidades Regionais, mas sim pelo facto de não 

concordarem com o projeto de uma única Comunidade que abranja todo o Alentejo. 

Há semelhança do que foi a nossa posição há mais de vinte anos, e que pode ser consultada nas atas das 

várias sessões da Assembleia Municipal de Serpa, onde este tema foi discutido, propusemos na altura e 

continuamos a propor, duas regiões administrativas, ou no actual quadro legislativo duas Comunidades 

Regionais. Uma que abranja, eventualmente, todos os concelhos, hoje agregados aos distritos de 

Portalegre e de Évora, e uma outra Comunidade Regional, que para além dos 14 concelhos, hoje 

integrados no distrito de Beja, também englobasse os concelhos do Litoral Alentejano (Sines, Grândola, 

Alcácer do Sal e Santiago de Cacém.)». --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

27. Atribuição de lote n.º 5 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento a Inês Maria 

Flores Martins 

Em informação datada de 20 do corrente mês de dezembro, a Chefe da Divisão de Desenvolvimento 

Estratégico refere que, em reunião de Câmara Municipal de 22 de agosto de 2018 foi deliberado atribuir o 

lote nº 5 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento a Inês Maria Flores Martins, em 

substituição do lote nº 12 atribuído a 28 /06/2017, devido às necessidades justificadas de um lote com 

maiores dimensões para o projeto de produção de mel, com financiamento aprovado pelo PDR2020-3.2.1-

FEADER-012948. Uma vez que o lote nº 5, vendido pelo município à empresa Interguadiana por escritura 

pública realizada em 29/07/2011, estava ainda em processo de reversão e com agendamento da escritura 

para 31 de agosto, conforme informação feita na altura, a decisão do município ficou condicionada à 

celebração da referida escritura de aquisição. Apesar de ter sido indicada na informação referida a data da 

escritura, esta foi sendo sucessivamente adiada, por dificuldades de presença das duas socias gerentes 

da empresa Interguadiana, estando agora finalmente reunidas as condições para a sua concretização. 

Assim,   
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Por constituir atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento económico, de acordo com o 

disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro (Regime 

Jurídico das Autarquias Locais) e porque de acordo com a mesma Lei, artigo 33, alíneas g) e ff) compete à 

Câmara Municipal, “adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RGMM” e  

promover o desenvolvimento de atividades relacionadas com atividade económica de interesse municipal;  

propõe-se a atribuição do lote nº 5, com uma área total de 840 m2, situado na Zona de Atividades 

Económicas de Vila Nova de S. Bento, inscrito na matriz predial urbana da União de Freguesias de Vila 

Nova de S. Bento e Vale de Vargo sob o artigo 2844 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Serpa sob o nº 3556/20060511, a Inês Maria Flores Martins pelo valor de 0,30 euros/m2, num total de 

252,00 euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o lote nº 5, com uma área total 

de 840 m2, situado na Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento, inscrito na matriz predial 

urbana da União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo sob o artigo 2844 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº 3556/20060511, a Inês Maria Flores Martins pelo valor 

de 0,30 euros/m2, num total de 252,00€ (duzentos e cinquenta e dois euros). -------------------------------------- 

 

28. Projeto Serpa Interculturalidades II 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho, em informação datada de 20 do corrente mês de dezembro, propõe a 

aprovação da proposta de candidatura do projeto Serpa Interculturalidades II, a remeter ao Ministério da 

Administração Interna, no âmbito do Contrato Local de Segurança, e que tem como objetivo dar 

continuidade ao projeto Serpa Interculturalidades, iniciado em 2018, e concluído o Relatório Final de 

Execução. 

À semelhança da comparticipação anterior, propõe que a Câmara Municipal, apoie em 20% (9.864.20 

euros), do valor total estimado para aprovação (49.321.00 euros). 

Informa ainda que este Projeto será uma parceria entre o Ministério da Administração Interna, o Município, 

a Junta de Freguesia de Pias, a Fundação Viscondes de Messangil e o Movimento Associativo, Desportivo 

e Cultural de Pias. A Rota do Guadiana é a entidade gestora do projeto. 

Foi distribuído por todos os eleitos e consta dos anexos à presente ata, o Projeto Serpa Interculturalidades 

II, bem como o Relatório Final de Execução do Projeto Interculturalidades.  

 

 Intervenções 

O Sr. Ver. António Mariano pergunta se o anterior projeto foi todo executado, tendo a Sr.ª Vereadora 

Odete Borralho respondido que o primeiro projeto teve um orçamento superior e mediante o relatório de 

execução, houve um corte, pois houve ações que não foram executadas a 100% e outras que 

consideraram que era duplo financiamento, como é o caso do gabinete de apoio ao imigrante. ---------------  
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de candidatura do projeto Serpa 

Interculturalidades II, com o respetivo apoio financeiro da autarquia, no valor de 9.864,20€ (nove mil, 

oitocentos e sessenta e quatro euros e vinte cêntimos). -------------------------------------------------------------------- 

 

29. Gesto Energy Consulting – Pedido de declaração de interesse municipal  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que é requerido por GoldAlqueva, na 

qualidade de empresa promotora do projeto fotovoltaico no concelho de Serpa, denominado de Parque 

Solar de Ínsua, declaração de reconhecimento de interesse municipal. 

O projeto desenvolve-se no prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o artigo 2 da secção B da 

freguesia de Pias, com 324,4625 hectares, em área classificada no Plano Diretor Municipal de Serpa como 

“espaços agrossilvopastoris”, 

O pedido decorre da necessidade de justificar perante a Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Alentejo (DRAP), o arranque de olival intensivo, com menos de 3 anos, de acordo com o Decreto-Lei 

n.º120/86 de 28 de maio, art. º2, que refere que as autorizações de arranque ou de corte serão concedidas 

no caso de se verificarem condições específicas, nomeadamente, alínea J) “Quando o arranque seja 

efetuado em zonas destinadas a obras de hidráulica agrícola, a vias de comunicação ou construções e 

empreendimentos de interesse nacional, regional e local, bem como as obras de defesa do património 

cultural, e como tal reconhecidos pelos ministérios competentes” 

A fundamentação apresentada pela GoldAlqueva, incide sobre o “investimento de cerca de 45 milhões de 

euros, criação de postos de trabalho (4 a 6), na aposta nas energias renováveis e num concelho 100% 

renovável (a produção expectável de 93,0 GWh representa mais do dobro do consumo energético do 

concelho de Serpa.” 

 

Pelo exposto, cumpre informar: 

O presente projeto foi objeto de apreciação favorável, no âmbito do pedido de informação prévia (PIP) – 
Processo 03/2018/237. 
 
Conforme previsto no Plano Diretor Municipal de Serpa, Artigo 22.º Usos especiais: 
1 — “Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública e de disposições específicas 
decorrentes da aplicação de normas em vigor, a implantação ou a instalação de infraestruturas e 
equipamentos, nomeadamente de vias de comunicação, de saneamento básico, de infraestruturas de 
gestão de resíduos, de telecomunicações, ou de produção, transporte e transformação de energia, de 
recreio e lazer, entre outros, podem ser viabilizada em qualquer área ou local do território concelhio, desde 
que o Município reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e 
desenvolvimento locais, após ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na 
qualidade ambiental e paisagística das áreas afetadas.” 
2 — “Nos perímetros que vierem a ficar afetos a estas finalidades só são permitidos os usos e ocupações 
diretamente relacionados com a sua função ou com estes compatíveis, de acordo com os respetivos 
estatutos de funcionamento, planos diretores, projetos ou outros instrumentos reguladores das mesmas 
atividades. 
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3 — A localização e construção de centrais de biomassa, unidades de valorização orgânica, parques 
eólicos, parques fotovoltaicos, mini--hídricas ou outras instalações de produção de energia a partir de 
fontes renováveis, bem como aos perímetros que lhes ficarem afetos, aplicam-se, com as devidas 
adaptações, os critérios de avaliação e decisão e a disciplina constantes dos números anteriores.” 
 

 
 

 

Pelo atrás exposto e face ao parecer emitido pela divisão do ambiente, que se transcreve: 
“Relativamente à instalação de um parque solar fotovoltaico (Parque Solar de Insua - Pias), de acordo com 
o art.º 22.º do Plano Diretor Municipal de Serpa, a instalação pretendida, deverá ser condicionado ao 
desenvolvimento de um corredor de proteção arbóreo adequado às características locais, por forma a 
minimizar o impacto paisagístico que estas instalações promovem”; 
Propõe-se que a declaração de reconhecimento de interesse municipal, seja apreciada em deliberação de 
reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer de interesse público 

municipal, a instalação de um parque solar fotovoltaico (Parque Solar de Insua - Pias), e de acordo com o 

art.º 22.º do Plano Diretor Municipal de Serpa, a instalação pretendida, fica condicionada ao 

desenvolvimento de um corredor de proteção arbóreo adequado às características locais, por forma a 

minimizar o impacto paisagístico que estas instalações promovem. ---------------------------------------------------- 
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30. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 242, referente ao dia 21 de 

dezembro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 704.843,77 (setecentos e quatro mil, 

oitocentos e quarenta e três euros e setenta e sete cêntimos) e 211.721,06 (duzentos e onze mil, 

setecentos e vinte e um euros e seis cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

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

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Presidente da Câmara, para dar 

conhecimento de um email enviado à Câmara Municipal pela Junta de Freguesia de Pias, em 25 do 

corrente mês de dezembro, cujo teor se transcreve: 

 

«Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Serpa dirijo-me a V. Exa. no sentido de obter um 
esclarecimento inequívoco do ocorrido no dia 12 do corrente mês. 
 
Segundo publicação na rede social “Facebook” (ver anexos), os Srs. Vereadores do Partido 
Socialista, em visita realizada à freguesia de Pias, entraram e fotografaram as antigas instalações 
da UCP – Esquerda Vencerá, tendo posteriormente, através da página no “Facebook” do Partido 
Socialista de Serpa, exposto fotografias desse equipamento. 
 
Como é do conhecimento público e dos próprios intervenientes, as antigas instalações da UCP – 
Esquerda Vencerá são propriedade privada da Junta de Freguesia de Pias. 
Em momento algum os Srs. Vereadores do Partido Socialista solicitaram, a esta autarquia, 
autorização para a entrada, captação e/ou publicação de fotografias de espaços privados 
propriedade desta freguesia.  
 
Pelo acima exposto, consideramos que os Vereadores do Partido Socialista na Câmara de Serpa, 
para além da prática de eventuais actos ilícitos contra esta autarquia, revelaram ainda uma total 
desconsideração pela mesma, razão pela qual exigimos uma retratação formal pelo sucedido e um 
compromisso para que no futuro situações idênticas não se repitam.  
 
Terminamos, mostrando a nossa disponibilidade, quando solicitada, em acompanhar futuras 
deslocações à freguesia de Pias de todos os eleitos nos órgãos autárquicos do nosso concelho. 
 
 
Com os melhores cumprimentos,  
 
António Moita 
 Presidente » 

 
 
Sobre este assunto, o Sr. Vereador António Mariano disse que os eleitos do PS passaram pelas 

instalações da antiga UCP, no dia em que se deslocaram à Mina da Orada para a reunião pública da 

Câmara, no entanto, irão enviar um email para a Junta de Freguesia de Pias para esclarecer devidamente 

esta situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Interveio em seguida a Sr.ª Vereadora Paula Pais para solicitar esclarecimentos sobre a situação dos 

Passadiços do Pulo do Lobo e sobre uma situação que lhe disseram que estaria a ocorrer nos terrenos do 

karting, de que terá o proprietário fechado caminhos e vedado os terrenos, tendo o Sr. Presidente 

informado que, relativamente aos passadiços do Pulo do Lobo, está a ser preparado o processo para se 

dar inicio à expropriação dos terrenos e relativamente ao eventual encerramento de caminhos, se houver 

uma localização em concreto, os serviços da autarquia poderão deslocar-se ao local para verificar a 

situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano comentou ainda o facto de ter lido no Diário do Alentejo a criação de uma 

unidade de reciclagem, tendo o Sr. Presidente referido que se situa perto dos escritórios na Barragem de 

Serpa, cujo objetivo é aproveitar os resíduos agrícola para transformar em composto orgânico. 

 

O Sr. Vereador Mariano referiu ainda que o Município de Cuba aderiu recentemente ao programa de apoio 

à aquisição de medicamentos, num projeto idêntico ao que os eleitos do PS já apresentaram na nossa 

autarquia, tendo o Sr. Presidente respondido que estamos numa fase em que não é benéfico assumir 

determinados compromissos, antes que esteja definido o processo de transferência de competências para 

as autarquias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares questionou se a autarquia já teve conhecimento do prosseguimento do 

assunto do eventual encerramento do posto dos CTT em Serpa. 

O Sr. Presidente respondeu que, formalmente, a Câmara Municipal ainda não teve conhecimento desse 

assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

1. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2019 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

3. Licenças de recinto improvisado 

4. 19.ª Alteração ao Orçamento e 14.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

5. Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 5.ª Fase 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º da Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro ao prédio sito na Rua dos 

Baloucos, n.º 14 em Serpa 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º da Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro ao prédio sito na Rua de 

S.Pedro, n.º 3 e 5 , em Serpa 

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º da Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro ao prédio sito na Rua 

Manuel Dias Nunes, n.º 5, em Serpa 
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9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º da Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro ao prédio sito na Rua Praça 

da República, n.º 6 e 8 e Rua da Talisca, n.º 4 e 6 em Brinches 

10. Direito de preferência na venda do prédio sito na Rua Portela da Baleizoa, n.º 60 em Serpa – 

Requerente: Casa Pronta 

11. Protocolo de Parceria entre a Câmara Municipal de Serpa e a Associação Cultural dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa  

12. Regulamento de Assiduidade e Pontualidade do Município de Serpa 

13. SIADAP 2017 - Avaliação das Unidades Orgânicas 

14. Licença de obras para construção de uma habitação na Rua Infante D.Henrique, n.º 12 em Pias – 

Requerente: António Maria Caeiro Mariano – Declaração de caducidade do processo 

15. Obras de edificação destinadas a comércio a retalho de peças e acessórios de veículos 

automóveis – Lotes 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa – Requerente: Próspero Lopes Valero 

16. Constituição em regime de propriedade horizontal – Rua do Poço Bom, n.º 45 e 47 em Brinches – 

Requerente: Maria Rosa Vidó Frausto das Neves 

17. Destaque de parcela dentro do perímetro urbano de Vale de Vargo – Requente: Carlos Alberto da 

Silva Semião 

18. Atribuição de tarifa social – Requerente: Maria Gracelinda Baleizão Rações 

19. Proposta de atribuição de subsidio às Comissões de Festas para 2019 

20. Proposta de constituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico  

21. Liga para a Proteção da Natureza – Proposta de adesão à “Rede de Custódia para a Conservação 

da Águia-Imperial-Ibérica em Portugal” 

22. Proposta de atribuição de nome de rua em Vila Nova de S.Bento (Rua Nova dos Brejos) 

23. Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa – Proposta de valor para cedência de 

gabinetes 

24. Risca Grande, Ldª – Pedido de alteração simplificada da delimitação da REN 

25. Destaque de parcela – Rua dos Cavalos, em Serpa 

26. AMALENTEJO – Apelo à subscrição pública que propõe a criação da Comunidade Regional do 

Alentejo 

27. Atribuição de lote n.º 5 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento a Inês Maria 

Flores Martins 

28. Projeto Serpa Interculturalidades II 

29. Gesto Energy Consulting – Pedido de declaração de interesse municipal  
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H40 da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º do 

Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

 

 

  O Presidente da Câmara             A Secretária 

                 

                    

         ______________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                        Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 26/2018 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 26 de dezembro 
 

 

 

ANEXO 1 –  19.ª Alteração ao Orçamento e 14.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

 

ANEXO 2  - Projeto de Regulamento de Assiduidade e Pontualidade do Município de Serpa 

 

ANEXO 3 – SIADAP 2017 - Avaliação das Unidades Orgânicas 

 

ANEXO 4 - Projeto Serpa Interculturalidades II 

 

ANEXO 5 – Fotos anexas ao email enviado pela Junta de Freguesia de Pias 

 

 

 

 

 


