
ATA N.º 2/2018 

24 DE JANEIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 1 

 

 

ATA N.º 2/2018 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 24 de janeiro de 2018 
  

 

 

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 2/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 24 

 DE JANEIRO DE 2018 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 24 de janeiro 

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 1/2018 

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 1/2018, relativa à reunião realizada no dia 10 de janeiro, a qual foi previamente 

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, após as alterações solicitadas pelo Sr. Vereador 

Manuel Soares e com a abstenção do Sr. Presidente, por não ter participado na reunião. ----------------------- 

 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Concurso público n.º 38/2017 para aquisição de um autocarro – Libertação do valor da retenção  

4. Direito de preferência do prédio sito na Rua Nova, n.º 8 em Serpa 

5. Direito de preferência do prédio sito no Largo das Portas de Moura, n.º 26, em Serpa 

6. Reconhecimento da atribuição de nome de rua, em Serpa 

7. Concurso público internacional para aquisição de gasóleo simples – Minuta do contrato  

8. Proposta de atribuição do lote n.º 25 da Zona de Atividades Económicas de Pias 

9. Proposta de reversão do lote de terreno n.º 5 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de 

S.Bento 

10. Aquisição de serviços para auditoria externa às contas do Município – Renovação do contrato 

11. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto “Raposeira”, em Brinches 

12. Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 6ª Fase 

13. BOXERPA – Pedido de apoio para deslocação à Suécia  

14. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua dos 

Mandamentos, n.º 14 e 16 em Pias 

15. Proposta de aquisição dos edifícios sitos na Rua dos Fidalgos e Travessa do Serra, em Serpa 

(Casa Abade Correia da Serra) 
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16. Requalificação do Mercado Municipal de Serpa – Apoio aos comerciantes 

17. Assuntos gerais de interesse autárquico 

18. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 

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

isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 

 
Entidade Doc. Entrada Evento/Data Licença Taxa 

Fábrica da Igreja Paroquial de Pias 913 

2018.01.17 

Catequese Paroquial 

da Igreja Católica de 

Pias 

Dias 20 e 21 janeiro 

Recinto 

improvisado  

15,00€ 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

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

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

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

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Data do despacho  

Comissão de Festas de 
S.Sebastião de Vale de 

Vargo 

Festas da localidade 20053 
2017.12.29 

19 a 21 de 
janeiro 

 
8 de janeiro 

Fábrica da Igreja 
Paroquial de Pias 

Atividade de 
Catequese Paroquial  

911 
2018.01.18 

20 e 21 de 
janeiro 

19 janeiro 

 

 

3. Concurso público n.º 38/2017 para aquisição de um autocarro – Libertação do valor 

da retenção  

De acordo com a informação da Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, datada de 12 do 

corrente mês de janeiro e considerando que: 

 em 20 de abril de 2017 foi publicado em Diário da Republica o Concurso Público n.º 38/2017 – 

Aquisição de Autocarro, aberto por deliberação da Câmara Municipal de 5 de abril de 2017; 

 por deliberação da Câmara Municipal de 28 de junho de 2017 foi o Concurso adjudicado à 

empresa Auto Sueco S.A; 

 em 21 de julho de 2017 a empresa adjudicatária prestou caução, mediante garantia bancária, em 

cumprimento do disposto nos artigos 88.º, 89.º e 90.º do CCP; 
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 em 8 de setembro de 2017 foi assinado contrato e em 3 de novembro de 2017 foi entregue o bem 

objeto do contrato celebrado; 

 em 11 de novembro de 2017 a empresa Auto Sueco, Lda. emitiu fatura sobre o bem entregue e 

em 22 de dezembro de 2017 o Município de Serpa efetuou o pagamento da mesma; 

 aquando do pagamento efetuou-se a retenção de 5% do valor do contrato, i.e., 10.999,75€ (dez 

mil novecentos e noventa e nove euros e setenta e cinco cêntimos); 

 veio a empresa em 9 de janeiro de 2018, solicitar a libertação da verba retida; 

 analisado o pedido verifica-se que a retenção foi indevidamente efetuada porquanto no âmbito da 

aquisição de bens e serviços, uma vez prestada caução, não há lugar a qualquer retenção 

adicional. 

 

Nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, libertar o valor da retenção - 10.999,75€ (dez mil novecentos e noventa e 

nove euros e setenta e cinco cêntimos), subsistindo a garantia bancária como salvaguarda do pontual 

cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais que perduram para além da entrega do bem, nos 

termos do artigo 88.º do CCP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. Parecer sobre o direito de preferência do prédio sito na Rua Nova, n.º 8 em Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que Bento Tecla Fava, na qualidade de 

cabeça de casal, solicitou pronúncia da Câmara Municipal sobre o direito de preferência na aquisição de 

um prédio urbano sito na rua Nova, n. º8, em Serpa, nos termos do disposto no art.º 37 da Lei n.º107/2001 

de 08/09. 

O valor apresentado é de 35.000,00 euros (280,00euro/m2), com área de 65,00m2 de área coberta e 

60,00m2 de área descoberta. 

O prédio urbano localiza-se na zona especial de proteção ao imóvel classificado como “conjunto de 

interesse público – Núcleo Intramuralhas” e no Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico, 

encontra-se qualificado como “Imóvel de Acompanhamento”. 

Pelo exposto, apesar da sua localização, entendem que a edificação não é representativa no contexto 

onde se insere, sugerindo que a Câmara Municipal não exerça o direito de preferência. ------------------------- 

 

 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 Nova, n.º 8 em Serpa, pelo valor proposto de 35.000 (trinta 

e cinco mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Direito de preferência do prédio sito no Largo das Portas de Moura, n.º 26, em Serpa 

(Anúncio n.º 1807/2018) 

Relativamente ao direito de preferência, na alienação de um prédio urbano, sito no largo das Portas de 

Moura, n. º26, em Serpa, propriedade de Sandra Maria de Azevedo Nunes Azedo, nos termos do disposto 

no art.º 37 da Lei n. º107/2001 de 08/09, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que 

a pretensão se localiza na zona especial de proteção do 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 inscrito na matriz predial urbana sob o art. º981 da extinta freguesia de Santa 

Maria, com 270,00m2 de área total/construída, com um piso. 

O valor proposto para a sua alienação é de 20.000,00 euros (74,04€/m2). 

A edificação originalmente destinada a armazém/garagem, encontra-se atualmente devoluta. 

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

insere, julgando-se não haver interesse em que a Câmara Municipal exerça o direito de preferência 

 

 Deliberação 

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

de preferência na venda do imóvel sito no Largo das Portas de Moura, n.º 26, em Serpa, pelo valor 

proposto de 20.000,00 (vinte mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Reconhecimento da atribuição de nome de rua, em Serpa 

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 “Rua Francisco Torrão”, à seguinte rua, em Serpa: 
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7. Concurso público internacional para aquisição de gasóleo simples – Minuta do 

contrato  

Na sequência da deliberação proferida na última reunião da Câmara Municipal, sobre a minuta do 

contrato, respeitante ao concurso público internacional para aquisição de gasóleo, a Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor da minuta do contrato, após retificação das incorreções detetadas, bem como 

da seguinte informação prestada pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, Dr. Rui Costa: 

 

«Em anexo, remete-se minuta do Contrato para Aquisição de Gasóleo Rodoviário Simples, com as 

correções aprovadas em reunião da Câmara Municipal de 10/01/2018, que se agradecem. 
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Relativamente à questão relacionada com as cópias do Cartão de Cidadão, importa esclarecer que 
tem sido procedimento habitual no âmbito da outorga dos contratos celebrados pelo Oficial Público da 
Câmara Municipal. 
Mais se esclarece que, de acordo com o disposto no artigo 5º, nº 2, da Lei n.º 7/2007 de 05/02, 
alterada e republicado pela Lei n.º 32/2017, de 01/06, a reprodução do cartão de cidadão através de 
cópia, é permitida desde que haja consentimento do titular.» ------------------------------------------------------- 
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8. Proposta de atribuição do lote n.º 25 da Zona de Atividades Económicas de Pias 

No seguimento da reversão do lote nº 25 da Zona de Atividades Económicas de Pias à Câmara Municipal, 
em reunião de 27.12.2017, o GADE - Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico propõe a 
atribuição do mesmo lote com a área de 580m2 a José Carlos Ramalho Rita com o objetivo de instalar uma 
oficina de prestação de serviços na área da mecânica e da eletricidade automóvel.  
 
 De acordo com o parecer técnico realizado em 21.09.2017 pelo GADE: 
 
«José Carlos Ramalho Rita, empresário em nome individual, com morada em Rua da República nº 13 em 
Pias, solicita um lote na Zona de Atividades de Pias para instalar uma oficina que preste serviços na área 
da mecânica e da eletricidade automóvel, assim como proceder à venda de acessórios para veículos 
automóveis. 

De acordo com os critérios de aquisição de lotes, Artigo 499º do Código de Regulamento e Posturas do 
Município de Serpa informa-se: 

a) Sustentabilidade a curto, médio e longo prazo do projeto empresarial – segundo o 
requerente em pretensão, a atividade iniciou em janeiro de 2017. 

b) Conexões do tipo de atividade económica a desenvolver com o tecido produtivo local e 
regional - A ligação da atividade com o tecido produtivo local é pouco significativa não se 
registando qualquer tipo de produção apenas sim pela prestação de serviços automóveis. 

c) Número de postos de trabalho a criar – O empresário prevê criar cerca de 3 postos de 
trabalho para além de 1 já existente. 

d) Percentagem de utilização de mão-de-obra local – o requerente não faz referência à origem 
da mão-de-obra. 

e) Valor do investimento – o requerente estima que a construção da oficina ronde os 80 000,00€ 
recorrendo 50% do investimento de capital próprio e 50% de apoio comunitário ou empréstimo 
bancário. O requerente demonstra ainda interesse em apresentar projeto, um mês após 
atribuição de lote. 

f)     Condições físicas necessárias à instalação - O requerente solicita um lote com uma área 
coberta de 400m2 e de área descoberta de 200m2. 

g) Utilização e efeitos sobre os recursos naturais – óleos e filtros usados são os detritos 
mencionados pelo requerente, não existindo referência ao seu destino.  

h) Natureza das tecnologias a utilizar – o requerente não faz referência às tecnologias a utilizar. 
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Assim e depois de analisadas as características do projeto com base nos indicadores definidos no Código 
de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, verifica-se que o projeto reúne as condições de 
elegibilidade necessárias, colocando-se assim à apreciação superior a possibilidade de atribuição do lote 
n.º 25, da Zona de Atividades Económicas de Pias, a José Carlos Ramalho Rita nas condições e com as 
características acima referidas.»--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobre o assunto, a Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico refere que, 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 Decreto-lei 75/2013 de 12 de setembro (Regime Jurídico das 
Autarquias Locais); 
Porque, de acordo com o mesmo Decreto-lei, artigo 33, alíneas g) e ff) respetivamente, compete à Câmara 

Municipal, “adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG” e “promover o 

desenvolvimento de atividades relacionadas com atividade económica de interesse municipal;  

E considerando, também, o definido no Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, 

Capitulo IV, secção II, artigo 497 e seguintes, nomeadamente no que se refere à aquisição de lotes nas 

zonas de atividades económicas, coloca à apreciação a possibilidade de atribuição do lote referido. 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Sr. José Carlos 

Ramalho Rita, o lote de terreno n.º 25 da Zona de Atividades Económicas de Pias, com a área de 580 

met2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Proposta de reversão do lote de terreno n.º 5 da Zona de Atividades Económicas de 

Vila Nova de S.Bento 

Foi analisada a seguinte informação do Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica, Dr. Rui Costa, que a seguir se transcreve: 

«Atento o pedido de esclarecimentos deliberado na reunião da Câmara Municipal de Serpa, de 

10/01/2018, e após consulta ao processo 2014/ADES-ZAEVB/11, cumpre informar: 

-O lote de terreno nº 5 da ZAE Vila Nova de São Bento, foi vendido pelo Município de Serpa à 

empresa Interguadiana, Lda, por escritura pública realizada em 29/07/2011, contendo as habituais 

cláusulas de reversão. 

Tendo os serviços municipais verificado que a empresa não havia iniciado qualquer processo de 

licenciamento para o lote, foi remetido um primeiro ofício (nossa referência S. 7617, de 

02/11/2016), pelo qual foi manifestada a intenção de proceder à reversão do mesmo lote, 

concedendo-se o prazo de 15 dias para pronuncia. 

Junta: Cópia do referido ofício. 
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Não havendo qualquer resposta da empresa, foi remetida convocatória para uma reunião com o 

Sr. António Vitória, pelo nosso ofício referência S. 8712, de 15/11/2017, a realizar no dia 20 de 

novembro. 

Junta: Cópia do referido ofício. 

Tendo a empresa manifestado a impossibilidade de estar presente na reunião, na referida data, foi 

a mesma reagendada para o dia 14 de dezembro. Em representação da empresa esteve então 

presente a Sr.ª Fedra Catarina. 

Na sequência da dita reunião, foi comunicado via e-mail, pelo Sr. António Vitoria, que a empresa 

“esteve de acordo em se fazer a reversão amigável do lote 5 da ZAE de Vila Nova de São Bento”, 

pelo que seria “necessário tratar com urgência da reversão”. 

Pelo que, importa concluir em complemento à informação anteriormente prestada, que apenas ao 

acordo final da empresa falta forma escrita - uma vez que ao longo do processo se verificou a 

troca de diversa correspondência formal – circunstância que se justificou pela invocada urgência 

na conclusão do processo. 

Importa ainda esclarecer que a deliberação da Câmara não produz quaisquer efeitos diretos e/ou 

automáticos no direito de propriedade da empresa sobre o lote. 

De fato, a deliberação a Câmara Municipal apenas legitima a celebração, posterior, de escritura 

pública, pela qual se irá formalizar a reversão do direito de propriedade a favor do Município. 

Desta forma, ainda que nesta fase exista a troca de ofícios e a assunção do compromisso por 

escrito, a empresa sempre poderá recuar na sua decisão, até à celebração da dita escritura.» 

 



ATA N.º 2/2018 

24 DE JANEIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 14 

 

 



ATA N.º 2/2018 

24 DE JANEIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 15 

 

 

 

 

 



ATA N.º 2/2018 

24 DE JANEIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 16 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33º, nº 1, alínea g) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, foi deliberado, por unanimidade, adquirir o lote de terreno nº 5 do Loteamento Municipal da 

Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento, inscrito na matriz predial urbana da União 

das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, sob o artigo 2844 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Serpa sob o número 3506, pelo valor de 176,40€ (cento e setenta e seis euros e 

quarenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Aquisição de serviços para auditoria externa às contas do Município – Renovação 

do contrato 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em informação datada de 18 do corrente mês 

de janeiro, refere o seguinte: 

 
«Considerando: 

 Que, por despacho do Sr. Presidente de 19-01-2018, ao abrigo do disposto na alínea a), nº 1 

do artº 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho e nos termos do artigo 20º, nº 1, alínea a) 

do Código dos Contratos Públicos (adiante designado de CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redação, foi autorizada a renovação do contrato de 

prestação de serviços celebrado na sequência do procedimento de AD 19/2016, aberto a 19-

02-2016, para o ano de exercício de 2018, com a empresa MRG – Roberto, Graça e 

Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. 

 que de acordo com o disposto no art.º 77º, nº 1 do Regime Financeiro das Autarquias Locais 

e das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, “O auditor 

externo, responsável pela certificação legal das contas, é nomeado por deliberação do órgão 

deliberativo, sob proposta do órgão executivo, de entre revisores oficiais de contas ou 

sociedades de revisores oficiais de contas.”; 

 
Propõe-se que o assunto, seja presente à próxima reunião do Órgão deliberativo, para nomeação 
como auditor externo a referida empresa MRG – Roberto, Graça e Associados, Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas.» ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 Deliberação 

De acordo com o n.º 1 do artigo 77.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, propor à Assembleia Municipal a nomeação como auditor externo responsável pela 

certificação legal de contas, para o exercício do ano de 2018, a empresa MRG – Roberto, Graça e 

Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. ------------------------------------------------------------------ 
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11. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto “Raposeira”, em Brinches 

Informa a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território que pretende a solicitadora Tânia Ângelo, na 

qualidade de representante de Maria Teresa Marcolino, proprietária do prédio que seguidamente se 

descreve, solicitar a emissão de parecer 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 a requerente o aumento de compartes do seguinte 

prédio: 

 

1- Prédio rustico denominado “Raposeira”, descrito na competente Conservatória do Registo Predial de 

Serpa sob o n.º 1729/20070228 e inscrito na matriz predial da freguesia de Brinches, sob o artigo 237 – 

Secção F, com 1,500 hectares (parte urbana inscrita na Matriz Predial sob o artigo 677, com  área coberta 

de 168,84 m2 )na proporção de: 

 

-  ½ para  João Luís Véstia Cesário 

-  ½  para Laura Sofia Véstia da Conceição 

 

A Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, alterada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, vulgarmente designada 

“Lei das AUGI”, veio criar um regime específico e excecional para a reconversão urbanística das áreas 

urbanas de génese ilegal. 

 

Simultaneamente criou uma série de medidas que visam, precisamente, evitar a expansão ou o 

surgimento de novas áreas de génese ilegal. 

 

Entre estas medidas, cumpre apontar o disposto no respetivo artigo 54º (justamente intitulado medidas 

preventivas), que submente a parecer prévio favorável da Câmara Municipal a “celebração de quaisquer 

atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos“. 

 

De acordo com o n.º 2 do mesmo dispositivo o referido parecer “só pode ser desfavorável com fundamento 

em que o ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer 

rendibilidade económica não urbana”.   

 

Na presente situação, tendo em conta os elementos disponibilizados, referem que se verifica que o prédio 

possui a área total de1,500 hectares pelo que, visando o negócio a transmissão do direito de propriedade 

correspondente a 1/2, a cada um dos comproprietários, a quota ideal a transmitir (7500,00 m2) “não possui 

qualquer rendabilidade económica não urbana”. 
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Acresce informa que para o prédio em questão foi solicitada a emissão de certidão de prédio anterior a 

1951, cuja emissão não foi viável por terem sido detetado, a existente de obras de alteração 

aparentemente efetuadas sem o adequado procedimento de controlo prévio 

 

Proposta: 

Face ao exposto, consideram que deverá ser emitido Parecer Desfavorável à peticionada constituição de 

compropriedade no prédio supra identificado. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

desfavorável ao aumento de compartes no prédio rustico denominado “Raposeira”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 1729/20070228 e inscrito na matriz predial da 

freguesia de Brinches, sob o artigo 237 – Secção F. ------------------------------------------------------------------------ 

 

12. Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 6ª Fase 

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

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

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

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

– I Série, regulados pelo Despacho 8452-A/2015 de 31 de julho. Diário da República n.º148/2015 – II 

Série, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho. Diário da República 

n.º115/2017 – II Série, e de acordo com a informação do Gabinete de Ação Social e Educação, datada de 

18 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o seguinte auxílio económico ao 

aluno do 1.º ciclo do ensino básico: 

Atribuição de Auxílios Económicos a Alunos do 1º ciclo do Ensino Básico – 6.ª Fase 
Alteração de escalão para Subsídio de Refeição e Material Escolar 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 
(Serpa, Pias, Vale de Vargo, Brinches e Vales Mortos) 

 

EB1 de Serpa – Escalão A 
 

Nome do aluno Aluno com 
NEE 

Subsídio para refeição e material 
escolar 

Rodrigo Filipe Ruivo Mateus ------ X 

 

13. BOXERPA – Pedido de apoio para deslocação à Suécia  

Procedeu-se à análise do seguinte pedido do Boxerpa, para uma deslocação à Suécia, para participar 

num torneio internacional de boxe feminino: 
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Sobre o assunto, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude propõe o apoio pontual de 650 

euros, para deslocação à Suécia, entre os dias 2 e 4 de fevereiro, para participação no referido torneio 

internacional de boxe feminino The Golden Girl BC. 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 16617/2018. ---------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Boxerpa – Associação Desportiva 

de Desportos de Combate e Atividades Gímnicas, um subsídio no valor de 650,00 (seiscentos e cinquenta 

euros), para apoio na deslocação à Suécia, para participação no torneio internacional de boxe feminino 

The Golden Girl BC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

14. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei 555/99, de 16/12 no prédio sito na 

Rua dos Mandamentos, n.º 14 e 16 em Pias 

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

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

 

 
15. Proposta de aquisição dos edifícios sitos na Rua dos Fidalgos e Travessa do Serra, 

em Serpa (Casa Abade Correia da Serra) 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 
Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 19 do corrente mês de janeiro: 

 

«Por mensagem de correio eletrónico de 30 de dezembro de 2014, veio o Sr. Dr. Afonso Drago, em 

representação do seu cliente Satiro João Gonçalves da Costa Louzeiro, questionar se o Município de 

Serpa teria interesse em exercer o direito de preferência na venda dos prédios sitos à Rua dos Fidalgos e 

Travessa do Serra, prédios identificado como local de nascimento do Abade Correia da Serra. 

Mais informou que o valor de venda seria de 800 000,00€ (Oitocentos mil euros). 

Apreciada a matéria, na reunião da Câmara Municipal de 21/01/2015, foi deliberado informar o Requerente 

que não se pretendia exercer o direito de preferência nas condições apresentadas. No entanto, face às 

características dos imóveis, poderia haver interesse na aquisição, após negociação do preço e condições 

de pagamento. 

De acordo com o deliberado, solicitou-se a elaboração de Relatório de Avaliação, ao Sr. Eng. José Carlos 

Grilo marques Bengala, Perito da Lista Oficial de Avaliadores, que atribuiu o valor global de 400 000,00€ 

aos dois prédios. 

Remetida proposta formal ao Requerente, pelo nosso oficio referência 760/2015, de 23 de outubro, 

acompanhada do referido Relatório de Avaliação, e após apuradas negociações, foi obtido acordo para a 

transação, confirmado por mensagem de correio eletrónica de 19 de setembro de 2016, subscrita pelo Dr. 

Jorge Aboim Madeira, em representação do seu representado Satiro João Gonçalves da Costa Louzeiro, 

assente nos seguintes termos: 

- Pagamento pelo Município de Serpa do montante total de 420 000,00€, a liquidar da seguinte forma: 

a) 400 000,00€, em numerário, em quatro prestações anuais e sucessivas no montante de 100 

000,00€ cada, sendo a primeira liquidada com a celebração da escritura pública de compra e venda e as 

restantes três, vencidos 12 meses, cada uma; 

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

Rossio de Fora, n.º 32-A, com a área total de 150 m2, atualmente 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 no momento da celebração 

da escritura pública de compra e venda. 

Importa esclarecer que o valor de 20 000,00€, acima do indicado no Relatório de Avaliação, foi 

justificado a titulo de compensação pelo prazo concedido para pagamento do valor total acordado. 
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Face ao exposto, verificado o acordo do proprietário e considerando que compete à Câmara Municipal de 

Serpa, de harmonia com o disposto no 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, adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG, submete-se a 

apreciação a proposta de aquisição dos seguintes imóveis: 

a) Prédio urbano, destinado a habitação, composto de rés do chão, 1º. andar e quintal, com a área total de 

82 m2, sito na Travessa do Serra, n.º 4, da União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), 

concelho de Serpa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 1667/19931126, 

inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o Artigo 164, com o valor patrimonial de 16 

160,00€ (Dezasseis mil, cento e sessenta euros) e o atribuído de € 80.000,00 (oitenta mil euros); 

 

b) Prédio urbano, destinado a habitação, composto de rés-do-chão, 1º. andar e quintal, com a área total de 

694 m2, sito na 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 com o valor patrimonial de 157 

580,00€ (Cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta euros) e o atribuído de 340.000,00 € 

(trezentos e quarenta mil euros). 

O pagamento do referido montante total de 420 000,00€, será efetuado nos termos acima descritos. 

Importa ainda informar que, sendo o valor total da aquisição superior a 350 000,00€, a celebração do 

contrato definitivo de compra e venda esta dependente de visto prévio do Tribunal de Contas.»  

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 16618/2018.  
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 Deliberação  

Nos termos do artigo 33º, nº 1, alínea g) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, proceder à aquisição dos seguintes imóveis: 

 

a) Prédio urbano, destinado a habitação, composto de rés do chão, 1º. andar e quintal, com a área total de 

82 m2, sito na Travessa do Serra, n.º 4, da União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), 

concelho de Serpa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 1667/19931126, 

inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o Artigo 164, com o valor patrimonial de 16 

160,00€ (Dezasseis mil, cento e sessenta euros) e o atribuído de € 80.000,00 (oitenta mil euros); 

 

b) Prédio urbano, destinado a habitação, composto de rés-do-chão, 1º. andar e quintal, com a área total de 

694 m2, sito na 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 com o valor patrimonial de 157 

580,00€ (Cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta euros) e o atribuído de 340.000,00 € 

(trezentos e quarenta mil euros). 

O pagamento do referido montante total de 420 000,00€, será efetuado nos termos acima descritos. -------- 

 

 

16. Requalificação do Mercado Municipal de Serpa – Apoio aos comerciantes 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, Drª 

Ana Margarida Raposo, datada de 19 de janeiro: 

 

«Devido às obras de requalificação no mercado municipal de Serpa, verificou-se a necessidade de 

arranjar soluções para dar continuidade ao exercício do comércio retalhista, no período de realização 

dessas obras e apoiar os vendedores, concessionários que tinham contratos com a Câmara Municipal, 

pelo que foi adotada a solução de funcionamento temporário no recinto do CADES – Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico, junto ao jardim municipal. 

Uma vez que neste equipamento não é possível alojar a totalidade dos comerciantes, foi ainda 

considerada a possibilidade de arrendamento de dois espaços destinados à venda de produtos hortícolas, 

mercearia e charcutaria fora daquele recinto, como forma de apoio aos concessionários. 

Assim, a solução proposta é o arrendamento por parte do Município pelo prazo de um ano, por valor a 

acordar com os senhorios e o subarrendamento aos vendedores das lojas, pelo valor das rendas que 

estavam a pagar nas lojas do mercado municipal. 

Neste contexto e visando promover e apoiar o desenvolvimento da atividade económica do município, ao 

abrigo do artigo 33º nº1 alínea ff) do anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, Regime Jurídico das 

Autarquias Locais que dispõe “Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de 
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eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal”, propõe-se à Câmara Municipal, 

no uso das suas competências: 

1.  Que seja autorizada a celebração de dois contratos de arrendamento para fins não habitacionais 

de duração limitada, nos seguintes termos: 

a) Arrendamento da fração autónoma do prédio urbano situado na Avenida da Paz em Serpa, 

designado por Centro Comercial Avenida, correspondente a loja nº 2, propriedade de Ana 

Maria Torrão Algarvio Constâncio, com a renda mensal de 250 euros acrescida de 25 euros 

de condomínio, por um período de 12 meses, num valor total de 3.300 euros e com início 

previsível a 1 de fevereiro de 1018. Esta despesa foi objeto de cabimentação prévia, com o 

número sequencial 16615.  

b) Arrendamento da loja situada na Rua das Portas de Beja, nº 29, em Serpa, propriedade de 

Manuel Joaquim Janeirinho com a renda mensal de 300 euros, por um período de 12 meses, 

num valor total de 3.600 euros, com início previsível a 1 de fevereiro de 2018. Esta despesa 

foi objeto de cabimentação prévia, com o número sequencial 16614. 

2. Que seja autorizada a celebração de dois contratos de subarrendamento relativos aos prédios 

acima identificados, aos quais são aplicáveis as disposições do Novo Regime do Arrendamento 

Urbano (NRAU) e Código Civil, nos seguintes termos: 

a) Subarrendamento a celebrar com Carla de Jesus Cavaco Colaço, do espaço referido na 

alínea a) do número anterior, para o comércio de charcutaria, pelo prazo de 12 meses, com a 

renda mensal de 126 euros. O imóvel subarrendado destina-se exclusivamente aos fins 

definidos, não lhe podendo dar outro fim ou uso e sendo da responsabilidade do 

subarrendatário os contratos e consumos de água, eletricidade e gás deste espaço. 

b) Subarrendamento a celebrar com Maria de Guadalupe Gonçalves Camões Esperança, do 

espaço referido na alínea b) do número anterior, para o comércio de produtos hortícolas e 

mercearia, pelo prazo de 12 meses, com a renda mensal de 90 euros. O imóvel subarrendado 

destina-se exclusivamente aos fins definidos, não lhe podendo dar outro fim ou uso e sendo 

da responsabilidade do subarrendatário os contratos e consumos de água, eletricidade e gás 

deste espaço.» 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do Partido 

Socialista, concordar com a proposta acima transcrita, para a celebração dos dois contratos de 

arrendamento e subarrendamento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Assuntos gerais de interesse autárquico 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos seguintes assuntos:  

 

17.1. Fusão por incorporação da AMBAAL na CIMBAL 
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17.2. Associação de Defesa do Património de Mértola 
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18. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 15, referente ao dia 23 de 

janeiro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.071.846,68 (um milhão, setenta e um mil, 

oitocentos e quarenta e seis euros e sessenta e oito cêntimos) e 186.544,94 (cento e oitenta e seis mil, 

quinhentos e quarenta e quatro euros e noventa e quatro cêntimos), respeitantes a operações orçamentais 

e operações não orçamentais, respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Após terminar a apreciação da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente abordou o assunto das obras da 

Escola Secundária de Serpa, referindo que não se está a prestar um bom serviço, quando não se 

esclarecem as pessoas devidamente, e a referência feita no texto desse comunicado, de que a Câmara 

deu o primeiro passo para a resolução do problema, não corresponde à verdade, pois há muito tempo que 

se tem tentado resolver o assunto, desde maio do ano passado, já tinham sido feitos três pedidos de 

reunião. Em resultado dessa reunião com a Secretária de Estado Adjunta e da Educação, e por muita 

insistência da sua parte, disse que conseguiu que uma equipa de técnicos se deslocasse a Serpa e 

acompanhados com técnicos da autarquia, fizeram um levantamento da situação e insistiu também para 

que se deslocassem à EBI de Vila Nova de S.Bento para verificarem também as condições em que a 

escola se encontra.  

Mas até agora, continua por definir o tipo de intervenção que será feita na escola e cabe ao Ministério da 

Educação essa definição, pois a Câmara pode candidatar-se até 1.200.000 euros, mas existe um 

levantamento de 2012/2013 que referia serem necessários 3.500.000 euros para a requalificação da 

escola. Desde o início do processo, que a Câmara tem manifestado disponibilidade para essa candidatura, 

já assumimos perante a Secretária de Estado que faremos a candidatura, mas é preciso que o Ministério 

defina o tipo de intervenção, pois a autarquia precisa que se defina qual será a comparticipação nacional, 

se irá ser sobre 1.200.000 ou sobre 3.500.000 euros. --------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares diz que reconhece que o termo “primeiro passo” não terá sido o mais feliz e 

de facto também não sabem o que é para fazer, mas estava em causa a posição sobre a candidatura e diz 

também que ontem, no programa de rádio que é pago pela autarquia, não foi o local mais indicado para a 

leitura do comunicado da câmara, utilizar o programa para fazer um esclarecimento seria bom, mas 

atacando a oposição não é correto, em termos políticos, éticos, não terá sido adequado a utilização do 

programa para fazer aquele ataque, porque o PS não tem a possibilidade de utilizar esse mesmo 

programa para responder e pronunciar-se sobre o assunto. --------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente diz que no programa prestou-se um esclarecimento, através de uma nota de imprensa 

que foi divulgada na comunicação social e reconhece que talvez a parte final, tal como aconteceu no 

anterior comunicado do PS, também não terá sido a mais adequada. Mas quanto às dúvidas sobre a 

candidatura, diz que não há quaisquer motivos para que elas existam, pois sempre a Câmara teve a 

mesma posição, desde o inicio do processo, de se disponibilizar para fazer a candidatura, mas para isso é 
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necessário que o Ministério da Educação defina o tipo de intervenção que pretende fazer e os respetivos 

custos. 

O Sr. Presidente prestou ainda um esclarecimento sobre a obra da ETAR de A-do-Pinto, referindo será 

necessário prolongar o prazo, pois o empreiteiro alegou que o atraso não lhe pode ser imputado, pois não 

é da sua responsabilidade, uma vez que foi necessário pedir licenças para utilização de explosivos e as 

autoridades respetivas levaram cerca de um mês para emitir essas licenças, o que provocou atrasos na 

obra, prevendo-se, no entanto, que esteja concluída em março. Contudo, quando é solicitado a 

prorrogação do prazo, os técnicos da autarquia têm que emitir o respetivo parecer, o qual será enviado 

aos vereadores, logo que esteja concluído.  

Em relação à situação da ETAR de Vales Mortos e respetivo tratamento na ETAR de Vila Nova de 

S.Bento, informa sobre o prosseguimento do processo, sobre as conversações com empresas para 

definição do tipo de concurso para tratamento das ETAR´s e sobre a contratação de uma empresa para 

fazer um estudo sobre a qualidade do ar.  

Entregou ainda a todos os vereadores, um documento sobre a Implementação do Sistema Payt nos 8 

concelhos da Resialentejo, tendo a autarquia intenção de avançar com o processo a titulo experimental no 

centro histórico de Serpa, referindo que até à próxima sexta-feira tem que ser entregue a candidatura, pelo 

que o processo terá de prosseguir mediante o seu despacho, sendo depois agendado para ratificação na 

próxima reunião da Câmara, tendo os vereadores manifestado concordância com o agendamento do 

assunto para ratificação na reunião do Executivo. -------------------------------------------------------------------------- 

 

A Srª Vereadora Paula Pais referiu o facto de nos encontrarmos em sexto lugar na liga internacional de 

reciclagem, descemos uma posição. Verificou ainda o facto de Moura ter menos habitantes e ter mais 

ecopontos, questionando se o concelho de Serpa não poderia ter mais ecopontos e considera também 

que deveríamos promover mais ações de sensibilização. 

Perguntou ainda sobre as obras que estão a decorrer na Torre do Relógio e sugeriu também que se 

fizesse um comunicado à população de Vila Verde de Ficalho a informar sobre algumas descargas que 

estão a ser feitas na ETAR daquela freguesia, provenientes da ETAR de Vales Mortos. 

 

O Sr. Presidente disse que a empresa que está a fazer a obra da Torre do Relógio tem outras obras em 

curso e relativamente ao comunicado à população diz que, logo que estiver concluído o relatório sobre a 

qualidade do ar, será prestada essa informação à população. ---------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano diz que após as eleições autárquicas, têm algumas Câmaras promovido 

reuniões sobre proteção civil, no caso da nossa autarquia pergunta se existe algum gabinete técnico 

nessa área e se foi constituída alguma comissão para tratar desses assuntos.  

Referiu ainda que estamos quase no final de janeiro e ainda não foi dado qualquer conhecimento sobre 

alguma reestruturação de serviços que tenha sido efetuada, mas como teve conhecimento de uma 

entrevista do Dr. Orlando Pereira no Diário do Alentejo, pergunta em que situação o mesmo se encontra a 

trabalhar na nossa autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente informou que a proteção civil é uma competência que foi delegada no Vice-Presidente e 

existe um técnico licenciado em proteção civil e o funcionamento é feito com alguns funcionários da 

autarquia, que têm formação na área e que têm que estar sempre disponíveis e contatáveis, para quando 

seja necessário. Existe um plano aprovado e sempre que é necessário, agimos em função desse plano. 

Sobre a reestruturação de serviços disse que, após já ter sido aprovada a macroestrutura, está a ser 

preparado o processo e possivelmente a micro estrutura será agendada para a próxima reunião do 

Executivo. Confirma ainda que o Dr. Orlando se encontra na nossa autarquia, através do sistema de 

mobilidade e está a desempenhar funções no Gabinete de Desenvolvimento Estratégico, atendendo à sua 

experiencia nesta área. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17H10 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) 


