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ATA N.º 5/2018 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 7 de março de 2018 
  

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: Senhor Vereador 
Manuel Francisco Carvalho Soares 
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ATA N.º 5/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 7 

 DE MARÇO DE 2018 

 

No Salão Polivalente de Pias, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 7 de março de 2018, pelas 

dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aprovação da Ata n.º 4/2018 

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 4, relativa à reunião realizada no dia 20 de fevereiro, a qual foi previamente 

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

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

 

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

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

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

 

1. Aquisição de serviços para auditoria externa às contas do município – Ano de exercício 2018 

2. Primeira alteração ao Mapa de Pessoal de 2018 – Adaptação ao novo Regulamento de Estrutura 

Orgânica 

3. Isenções de pagamento de taxas 

4. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Serpa (Largo Mouzinho de Albuquerque) 

5. Direito de preferência na venda do imóvel, sito na Rua das Cruzes, n.º 21 em Serpa 

6. Direito de preferência na venda do imóvel, sito na Rua da Parreira, n.º 9 em Serpa 

7. Direito de preferência na venda do imóvel, sito na Rua Quente, n.º 5 em Serpa – Anúncio 

n.º9880/2018 

8. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Travessa das Malavadas, em Serpa 

9. Pedido de atribuição de tarifa social ao abrigo do Regulamento Municipal de Abastecimento de 

Água do Município de Serpa 

10. CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2018 

11. Pedido de parecer sobre o aumento de compartes no prédio rústico denominado “Herdade do 

Toupo”, em Serpa 

12. Obras de alteração/ampliação na Rua dos Fidalgos, n.º 35 em Serpa – Declaração de caducidade 

do processo 
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13. Obras de construção, destinadas a habitação, no Loteamento da Parcela, lote 20 em Serpa – 

Declaração de caducidade do processo 

14. Destaque de parcela do prédio denominado “Carapuças e São Pedro” em Serpa – Requerente: 

David Figueira 

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

na Rua Quente, n,º 5 e n.º 7 em Serpa 

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

Largo de S.Paulo, n.º 2 em Serpa 

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

na Rua de S.Bento, n.º 35 e 37 em Vila Nova de S.Bento 

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

Beco do Corro, s/n em Serpa 

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

Rua das Portas de Beja, n.º 43 em Serpa 

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

Rua do Cano, n.º 2 em Serpa 

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

na Estrada da Pipa, n.º 5, 7 e 9 em Pias 

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

Rua Dr. António Covas Limas, n.º 24 em Pias 

23. Protocolo de cooperação transfronteiriça entre os membros da Associação Transfronteiriça de 

Municípios Lago Alqueva (ATLA) 

24. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Rua das 

Varandas, n.º 30 em Serpa 

25. Empréstimo a contrair pela Resialentejo, E.I.M. 

26. Proposta de abertura de concurso para atribuição de licenças de táxi num lugar do contingente 

nas freguesias do concelho de Serpa 

27. Proposta de redução de pagamento de eletricidade no parque de campismo 

28. Proposta de protocolo da DGESTE para o ano letivo de 2017/2018 relativo ao Programa de 

Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar 

29. Proposta de protocolo de entendimento para a reabilitação da Ermida de Santa Luzia, em Pias 

30. Assuntos gerais de interesse autárquico  

31. Resumo Diário da Tesouraria 
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ORDEM DO DIA 

 

1. Aquisição de serviços para auditoria externa às contas do município – Ano de 

exercício 2018 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 28 de 

fevereiro, nos termos do n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, deliberou, por 

unanimidade, nomear 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Primeira alteração ao Mapa de Pessoal de 2018 – Adaptação ao novo Regulamento 

de Estrutura Orgânica 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sessão realizada no dia 28 de 

fevereiro, nos termos da alínea o), n.º 1, do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), 

do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, deliberou, por maioria, com as 

abstenções do PS e PPD-PSD/CDS-PP e os votos a favor da CDU, aprovar a primeira alteração ao Mapa 

de Pessoal de 2018, por adaptação ao novo Regulamento de Estrutura Orgânica. --------------------------------- 

 

 

3. Isenções 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 

Associação Cultural e Recreativa 

de Santa Iria  

2083 

2018.02.08 

III Trail Ribeira de 

Limas 

Dia 18 de fevereiro 

Alvará de 

licenciamento  

33,66 € 

Associação Cultural e Juvenil UAI 19710 

2017.12.19 

Concerto de Natal  Licença de ruido 20,00€ 

Sociedade Luso União Serpense 2724 

2018.02.21 

BTT VI Rota do Queijo 

Dia 24 fevereiro 

Alvará de 

licenciamento 

33.66 € 

Sociedade Recreativa Renascença 2646 

2018.02.20 

Noite de Fados 

Dia 4 de março 

Licença de ruido 20,00€ 

Futebol Clube de Vale de Vargo 2557 

2018.02.20 

XIV Passeio de BTT 

Dia 11 de março 

Alvará de 

licenciamento 

33,66€ 
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4. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Serpa (Largo Mouzinho de 

Albuquerque) 

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 “Largo Mouzinho de Albuquerque” à seguinte rua, em Serpa:  
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5. Direito de preferência na venda do imóvel, sito na Rua das Cruzes, n.º 21 em Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que foi requerido por Carlos Alberto Bule 

Martins Alves, na qualidade de cabeça de casal, pronuncia da Câmara Municipal, sobre o direito de 

preferência, na alienação de um prédio urbano, sito na Rua das Cruzes, n. º21, em Serpa, nos termos do 

disposto no art.º 37 da Lei n. º107/2001 de 08/09. 

A pretensão localiza-se na zona especial de proteção ao imóvel classificado como Conjunto de Interesse 

Público–Núcleo Intramuralhas. No Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Intramuralhas, a 

edificação encontra-se qualificada como “Imóvel de Acompanhamento”. 

O prédio urbano encontra-se descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. º2258/20000309, 

inscrito na matriz predial urbana sob o art. º487(parte) da extinta freguesia de Salvador, com 210,73m2 de 

área total, 96,00m2 de área coberta e 114,73 de área descoberta, com um piso. 

O valor proposto para a sua alienação é de 70.000,00 euros (729,16€/m2). 

Pelo atrás 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, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência na venda do imóvel sito na Rua das Cruzes, n.º 21 em Serpa, pelo valor proposto de 70.000 

(setenta mil euros).  

O Sr. Vereador Carlos Alberto Martins Alves ausentou-se durante a apreciação e votação do assunto, por 

se encontrar impedido, nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Direito de preferência na venda do imóvel, sito na Rua da Parreira, n.º 9 em Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, é requerido por Ana Maria Vasques 

Doidinho Proença, na qualidade de proprietária, pronuncia da Câmara Municipal, sobre o direito de 

preferência, na alienação de um prédio urbano, sito na Rua da Parreira, n. º9, em Serpa, nos termos do 

disposto no art.º 37 da Lei n. º107/2001 de 08/09. 

A pretensão localiza-se no Núcleo Intramuralhas, classificado como Conjunto de Interesse Público. No 

Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Intramuralhas, encontra-se qualificado como “Imóvel de 

Acompanhamento”. 

O prédio urbano encontra-se descrito na Conservatória do registo Predial sob o n. º562/19910724, inscrito 

na matriz predial urbana sob o art. º2225 da união de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), com 

25,00m2 de área total/coberta, com um piso. 

O valor proposto para a sua alienação é de 20.000,00 euros (800,00€/m2). 

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

insere, apresentando uma reduzida área, julgando-se não haver interesse em que a Câmara Municipal 

exerça o direito de preferência. 
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 Deliberação 

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

preferência na venda do imóvel sito na Rua da Parreira, n.º 9 em Serpa, pelo valor proposto de 20.000€ 

(vinte mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Direito de preferência na venda do imóvel, sito na Rua Quente, n.º 5 em Serpa – 

Anúncio n.º 9880/2018 

Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação -CRCPC e Automóveis de Serpa  
NIF/NIPC - 600007634  
E-mail - registos.serpa@irn.mj.pt  
Telefone - 284540280  
Endereço - Rua José Maria da Graça Afreixo, Serpa  

 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SERPA 500852219 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SERRA CANHITA 158300351 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ----;  Descrição em Ficha – 3201;  Artigo Matricial - 230  
Quota Parte - ---- ; Fração Autónoma - ----  
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 102 m2; Área Total - ---- m2  
Arrendado - Não ; Destino - Habitação    
Localização do Imóvel  
Endereço - Rua Quente, nº 5  
Distrito - Beja ; Concelho - Serpa ; Freguesia - Serpa (Salvador)  

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda  
Preço – 10000  Moeda - Euros  
Data previsível do negócio - 07-03-2018  
 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 23 de fevereiro, refere 

que, através da “Casa Pronta” – anúncio 9880/2018, é requerido a pronuncia da Câmara Municipal, sobre 

o direito de preferência, na alienação de um prédio urbano, sito na rua Quente, n. º5, em Serpa, nos 

termos do disposto no art.º 37 da Lei n. º107/2001 de 08/09. 
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A pretensão localiza-se no Núcleo Intramuralhas - imóvel classificado como Conjunto de Interesse Público.  

No Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Intramuralhas, a edificação encontra-se qualificada 

como “Imóvel de Acompanhamento”. 

O prédio urbano encontra-se descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. 3201, inscrito na matriz 

predial urbana sob o art. º230 da extinta freguesia de Salvador, com 102,00m2 de área total/ coberta, com 

um piso, propriedade da Santa Casa da Misericórdia. 

O valor proposto para a sua alienação é de 10.000,00 euros (98,04€/m2). 

Sobre esta edificação, decorre um processo de vistoria ao abrigo do art.º89 do regime jurídico da 

urbanização e da edificação em vigor (processo 01/2002/14971/0), verificando-se nas várias vistorias 

realizadas, a necessidade de serem realizadas obras de conservação na cobertura da edificação que já 

sofreu desmoronamentos, assim como a reparação de rebocos e pintura na parede exterior, a tardoz, 

confinante com propriedade privada. 

Pelo atrás exposto, apesar da sua localização, entende-se que 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, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência na venda do imóvel sito na Rua Quente, n.º 5 em Serpa, pelo valor proposto de 10.000 € (dez 

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

 

 

8. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Travessa das Malavadas, em 

Serpa 

Filipa Alexandra Venâncio Duarte, através de email datado de 22 de fevereiro, solicita que a Câmara 

Municipal se pronuncie sobre o direito de preferência na venda de um imóvel sito na Travessa das 

Malavadas, em Serpa, pelo valor de 4.500€ (quatro mil e quinhentos euros). 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, apesar da habitação se localizar numa 

zona privilegiada, dentro da área de influencia do Plano de Salvaguarda, atendendo às características do 

imóvel, as que são possíveis de analisar, face aos elementos disponibilizados, e independentemente do 

valor de aquisição do prédio - quatro mil e quinhentos euros, sugerem que a Câmara não exerça o direito 

de preferência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

preferência na venda do imóvel sito na Travessa das Malavadas, em Serpa, pelo valor proposto de 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros). -------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Pedido de atribuição de tarifa social ao abrigo do Regulamento Municipal de 

Abastecimento de Água do Município de Serpa 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que a 

Requerente Alice Rações Ruivo, 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 “de acordo com 

o Regulamento Municipal de Abastecimento de água do Município de Serpa (artigo 77.º, n.º 1), a munícipe 

reúne os critérios para benefício da tarifa social. “ 

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." 

Assim, remete o presente pedido para apreciação e deliberação da Câmara Municipal, propondo o 

respetivo deferimento, em face da apreciação técnica do Gabinete de Ação Social. 

 

 Deliberação  

Face ao parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à requerente Alice 

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

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

 

10. CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – Comparticipação para 

2018 

De acordo com o solicitado, através de email datado de 16 de fevereiro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, proceder ao pagamento da comparticipação do nosso município para a CIMBAL, para o ano 

de 2018, no valor mensal de 2.917,97 € (dois mil, novecentos e dezassete euros e noventa e sete 

cêntimos) e para o Museu no valor mensal de 1.230,61 (mil, duzentos e trinta euros e sessenta e um 

cêntimo). 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 16854/2018.  
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11. Pedido de parecer sobre o aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Herdade do Toupo”, em Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 28 de fevereiro, informa 

que, pretende a requerente, Ana Costa Cardoso, na qualidade de advogada, a emissão de parecer 

favorável 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. 

Pelo exposto, de acordo com os elementos apresentados, nada obsta à emissão de Parecer Favorável ao 

aumento de compartes no prédio rústico denominado “Herdade do Toupo”, descrito na competente 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 137/19851120 da extinta freguesia de Salvador e inscrito na 

matriz predial rústica da união de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 16 – Secção 

II, com 278,025hectares (foram desanexados 26,54hectares), decorrente da doação da quota parte (1/2) 

de Lucinda Ribeiro Pereira Manilha da Gama, em comum e em partes iguais, aos sobrinhos e netos: Nuno 

Maria Afonso de Matos Gameiro, Pedro Maria Afonso de Matos Gameiro, Rita Queiroz de Andrada 

Gameiro, Sofia Ribeiro Ferreira Gameiro Gonzaga, todos proprietários em comum e sem determinação de 

parte ou de direito de ½ do prédio rústico em análise, por óbito de Rosa Ribeiro Ferreira Gama, avó, por 

não se verificar que a referida transmissão, vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao regime 

legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei 

n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 54º, n. º1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 70/2015 de 16 de julho, a Camara Municipal deliberou por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

aumento de compartes no prédio rústico denominado “Herdade do Toupo”, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 137/19851120 da extinta freguesia de Salvador e inscrito na matriz predial rústica 

da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 16 – Secção II. ------------------------ 

 
 

12. Obras de alteração/ampliação na Rua dos Fidalgos, n.º 35 em Serpa – Declaração de 

caducidade do processo 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 16 de fevereiro, refere 

que a licença para a realização das operações urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 

do artigo 4.ºdo regime jurídico da urbanização e da edificação em vigor, caducam, no caso da licença, se 

no prazo de um ano a contar da notificação do ato de licenciamento, não for requerida a emissão do 

respetivo alvará e devem ser declaradas pela câmara municipal, verificadas as situações previstas no 

presente artigo, após audiência prévia do interessado. 

Ultrapassado o prazo concedido, através do teor de ofício CMS ref.1485/2018 de 01/02, por forma a que a 

requerente (Margarida Maria de Araújo Rocha Antunes), se pronunciasse sobre a intenção em ser 

declarada a caducidade da licença para a realização das obras de alteração/ampliação, conforme disposto 
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no n. º2 e n. º5 do art. º71 do regime jurídico da urbanização e de edificação em vigor, propõem que seja 

declarada a caducidade da licença.  

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

do alvará de licença de obras, respeitante à alteração/ampliação de uma habitação na Rua dos Fidalgos, 

n.º 35 em Serpa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

13. Obras de construção, destinadas a habitação, no Loteamento da Parcela, lote 20 em 

Serpa – Declaração de caducidade do processo 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território em informação datada de 15 de fevereiro, refere 

que, ultrapassado o prazo de cinco meses, sobre a segunda prorrogação do prazo de obra e não se 

encontrando a mesma concluída, deverá ser declarada a caducidade da “comunicação prévia”, conforme 

disposto na alínea d) do n. º3 do art. º71 do regime jurídico da urbanização e da edificação em vigor, após 

audiência prévia do interessado (n. º5 do art. º71). 

Ultrapassado o prazo de 15 dias, sem que o requerente (Soiserpa – Sociedade Imobiliária, Lda) se tenha 

pronunciado, propõem que seja declarada a caducidade da comunicação prévia, respeitante a obas de 

construção, destinadas a habitação, no Loteamento da Parcela, n.º 51 da secção J, lote 20 em Serpa. 

Por informação datada de 15 de fevereiro, a Chefe da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

propõe o assunto para despacho do Sr. Presidente e posterior ratificação em reunião da Câmara 

Municipal. 

 Deliberação  

De acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por 

unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente em 15 de fevereiro do corrente ano, 

respeitante à caducidade da comunicação prévia, das obas de construção, destinadas a habitação, no 

Loteamento da Parcela, n.º 51 da secção J, lote 20 em Serpa. --------------------------------------------------------- 

 

14. Destaque de parcela do prédio denominado “Carapuças e São Pedro”, em Serpa – 

Requerente: David Figueira 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 2 de março, refere que foi 

requerido, na qualidade de promitente comprador, situação demonstrada por contrato de promessa de 

compra e venda e com as devidas autorizações dos proprietários do prédio, a certidão de destaque de 

uma única parcela do prédio sito no perímetro urbano de cidade de Serpa, no prédio denominado 

“Carapuças e São Pedro”, no caminho Municipal 1069. 

Face ao PU de Serpa, o prédio: 

- Insere-se na UE3 - unidade de execução 3 e em Solo Urbanizável - Espaços Residenciais propostos tipo 

2 (RP2), com função “Residencial (admite-se comércio, indústria, serviços, equipamentos e uso turístico). 

 

-Os índices aplicáveis à categoria em questão são os definidos no quadro do  art 22º do Regulamento do 

PU de Serpa 
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Do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º3944/ 201802214, inscrito na 

matriz predial sob o artigo4113-P, da freguesia de Salvador ( extinta) , com 18633,64m2 de área total de 

terreno e sem qualquer construção, pretende-se destacar uma parcela com: 

 

PARCELA A DESTACAR – confronta com a via pública, Caminho municipal 1069  

Área total de terreno com 15468,85 m2; 

Área coberta com 00,00 m2 

Área descoberta com 15468,85 m2 

Coeficiente de ocupação atual  – 0.00 

 

PARCELA RESTANTE – confronta com a via pública, Caminho Municipal 1069 

Área total de terreno com 3164,79 m2; 

Área coberta com 00,00 m2 

Área descoberta com 3164,79 m2 

Coeficiente de ocupação atual  – 0.00 

 

Verifica-se que as parcelas a destacar e restante cumprem os índices estipulados no PDMS. 

Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos 

públicos, cumprindo o disposto no n.º4 do art.º6 do  Decreto-Lei n.º555/99, na atual redação. 

 

 Deliberação  

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

de parcela do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º3944/ 201802214, 

inscrito na matriz predial sob o artigo4113-P, da freguesia de Salvador (extinta), com 18633,64m2 de área 

total. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro nos 

prédios sitos na Rua Quente, n,º 5 e n.º 7 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 26/2010, de 30 de março, a câmara municipal pode a todo o tempo, 

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

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

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

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

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

 

 

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

sito no Largo de S.Paulo, n.º 2 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 26/2010, de 30 de março, a câmara municipal pode a todo o tempo, 

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

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

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

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

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

 

 

17. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro 

nos prédios sitos na Rua de S.Bento, n.º 35 e 37 em Vila Nova de S.Bento 

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

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

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

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

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

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

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

 

18. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no 

prédio sito no Beco do Corro, s/n 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 26/2010, de 30 de março, a câmara municipal pode a todo o tempo, 

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

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

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

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

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

 

 

19. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no 

prédio sito na Rua das Portas de Beja, n.º 43 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 26/2010, de 30 de março, a câmara municipal pode a todo o tempo, 

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

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

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

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

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

 

 

20. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no 

prédio sito na Rua do Cano, n.º 2 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 26/2010, de 30 de março, a câmara municipal pode a todo o tempo, 

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

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

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

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

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

 

Relativamente aos pontos 18, 19 e 20 da ordem de trabalhos, a Srª Vereadora Paula Pais, atendendo que 

se tratam de vistorias ao património - Muralhas, questionou sobre o procedimento relativamente a estes 

casos, tendo o Sr. Presidente respondido que temos que continuar com as tentativas de pressionar a 

Direção Regional de Cultura para tentar resolver o assunto.  

Acrescenta a ainda a Sr.ª Vereadora Paula Pais, que teve conhecimento, que há relativamente pouco 

tempo, se passou um caso idêntico, ou melhor, que lhe pareceu idêntico com a Câmara Municipal de Beja. 

Saiu na comunicação social, uma nota de imprensa, onde "a concelhia da CDU sublinha que “a 

incapacidade do executivo municipal do PS para resolver o problema e a sua total falta de preocupação 

com a degradação evidente a que condenou este espaço – reabilitado, dinamizado e devolvido à 

população durante o anterior mandato de gestão CDU – teve como consequência uma destruição desta 

vez mais grave para o nosso património”. Fica então a questão, as Muralhas de Beja, não são também 

património do Estado?  

Sobre este assunto, o Sr. Presidente disse que, em regra, as muralhas são património do Estado. ---------- 

 

 

21. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro 

nos prédios sitos na Estrada da Pipa, n.º 5, 7 e 9 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, 

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

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito. 
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22. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no 

prédio sito na Rua Dr. António Covas Limas, n.º 24 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, 

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

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

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

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

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

 

 

23. Protocolo de cooperação transfronteiriça entre os membros da Associação 

Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva (ATLA) 

Considerando: 

- Que os municípios portugueses de Alandroal, Moura, Mourão, Portel, Reguengos de Monsaraz, Serpa e 

Vidigueira e os municípios espanhóis de Alconchel, Cheles, Olivenza e Villanueva del Fresno, com o 

objetivo comum de aproveitamento das potencialidades dos regolfos de Alqueva e Pedrógão, constituíram 

em 13 de maio de 2005, a «Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago – 

Alqueva», ao abrigo da Convenção de Valência, celebrada entre a República Portuguesa e o Reino de 

Espanha sobre Cooperação Transfronteiriça entre Instâncias e Entidades Territoriais, em Valência, em 03 

de outubro de 2002, aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 13/2003, e ratificada pelo 

Decreto do Presidente da República n.º 11/2013, ambos publicados em 01 de março de 2003, no Diário da 

República n.º 51, I Série-A e da Lei n.º 11/2003, de 13 de maio; 

 

- Que a Associação Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago – Alqueva foi constituída 

pelo prazo máximo de dez anos e que no passado dia 15 de fevereiro de 2018, os municípios de 

Reguengos de Monsaraz, de Vidigueira e de Moura assinaram a escritura pública referente à Associação 

Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva – ATLA, que mantém o objeto da «Associação 

Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago – Alqueva», mas que terá a sua sede no 

concelho de Reguengos de Monsaraz e passa a integrar os municípios portugueses de Barrancos e de 

Viana do Alentejo, além dos municípios que já constituíam a anterior Associação; 

 

- Que, de acordo com os n.ºs 1, 7 e 8 do artigo 11.º da Convenção de Valência, as instâncias e entidades 

territoriais, podem, mediante protocolo de cooperação, criar organismos com personalidade jurídica ou 

integrar um organismo já criado da mesma natureza, figurando os estatutos em anexo ao protocolo 

institutivo, aplicando-se as mesmas regras, em caso de modificações dos estatutos; 

 

- Que, de acordo com o n.º 1 do artigo 6.º, n.º 1 do artigo 7.º e artigo 8.º, do Decreto-lei n.º 161/2009, de 

15 de julho, diploma que estabelece o regime jurídico aplicável à celebração de protocolos de cooperação 

transfronteiriça, o Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão autorizou a celebração do 

Protocolo de Cooperação Transfronteiriça entre os Membros da Associação Transfronteiriça dos 

Municípios das Terras do Grande Lago Alqueva, conforme Despacho n.º 1383/2018, de 22 de janeiro, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, N.º 28, de 8 de fevereiro, uma vez que não existam objeções 

dos membros do Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da administração local e 

da matéria objeto do protocolo de cooperação, consultados para atestarem da sua conformidade com o 
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direito interno português, o direito da União Europeia e os compromissos internacionais assumidos pelo 

Estado Português; 

 

- Que a cooperação transfronteiriça no quadro da União Europeia, constitui uma experiência positiva, com 

vantagens mútuas para o desenvolvimento e progresso cultural, social e económico das regiões 

envolvidas, acarretando múltiplas vantagens a continuidade da parceria transfronteiriça em apreço; 

 

- O disposto nos artigos 108.º a 110.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece as 

regras relativas à constituição e modificações das associações de municípios de fins específicos; 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta apresentada pela Associação Transfronteiriça Lago Alqueva, através de email 

datado de 16 de fevereiro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

 

a) Aderir à Associação Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva – ATLA e aprovar os 

respetivos estatutos, que se anexam à presente ata e se dão por integralmente reproduzidos para 

todos os devidos e legais efeitos; 

b) Ratificar o Protocolo de Cooperação Transfronteiriça entre os membros da Associação 

Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva- ATLA, assinado em 15 de fevereiro por todos os 

seus intervenientes, que se anexa à presente ata e se dá por integralmente reproduzida para 

todos os devidos e legais efeitos, cuja celebração foi autorizada pelo Secretário de Estado do 

Desenvolvimento e Coesão, por Despacho datado de 22 de janeiro de 2018, ao abrigo do disposto 

no n.º 1 do artigo 7.º e 8.º do Decreto-Lei n.º 161/2009, de 15 de julho; 

c)  Submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a adesão à Associação Transfronteiriça de 

Municípios Lago Alqueva - ATLA, com a consequente aprovação do Estatutos, de acordo com o 

disposto no artigo 108.º, n.º 1 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo Anexo I, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e a ratificação do Protocolo de Cooperação 

Transfronteiriça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

24. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de 

Serpa – Rua das Varandas, n.º 30 em Serpa 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pelo Gabinete de Ação Social e Educação, em 21 de 

fevereiro do corrente ano: 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À REABILITAÇÃO DA HABITAÇÃO NO CONCELHO DE SERPA  

MARIANA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MÓSCA MARTINS 

SERPA 

                                                                                                          2018/ADES-HAB/3 

 

 

- IDENTIFICAÇÃO DA MUNÍCIPE 

Na qualidade de requerente, Mariana da Conceição de Oliveira Mósca Martins, de 53 anos de idade, 

nascida a 26/08/1964, portadora do Cartão de Cidadão n.º 11560331 0ZY6, válido até 14/02/2021, 

residente na Rua das Varandas, N.º 30, 7830-442 Serpa. 

 

- IDENTIFICAÇÃO DA HABITAÇÃO 

A requerente é proprietária da habitação sita na Rua das Varandas, n.30, em Serpa, inscrita na União das 

Freguesia de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o registo 815/19931026 e artigo 405. 

 

- CARATERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA 

O agregado familiar é constituído pela própria, pelo cônjuge (67 anos de idade), ambos pensionistas por 

invalidez e um filho de 22 anos de idade, desempregado (frequência de escolaridade na Cercibeja), 

rendimento mensal per capita de 167.10€. 

Para fins de subsistência, assumem funções de caseiros usufruindo de um monte para habitação.  

A habitação própria (supramencionada), não apresenta condições de habitabilidade, cobertura em perigo 

de derrocada, ausência de casa de banho e de cozinha. 

 

 

- PROPOSTA DE APOIO DE INTERVENÇÃO/Escalão  

O pedido de apoio à reabilitação da habitação tem enquadramento no Programa Municipal de Apoio à 

Reabilitação da Habitação do Concelho de Serpa (PMARHCS), dada a análise dos rendimentos, 

167.10€/mês per capita, intervenção de ESCALÃO A (a autarquia comparticipa 100% da intervenção a 

realizar). 

(Escalão A:até ao valor correspondente a 3/5 do salário mínimo nacional) 

 

A intervenção solicitada pela munícipe prende-se com a cobertura, construção casa de banho e de 

cozinha, apresentando a habitação reduzidas dimensões. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a intervenção ao abrigo 

do Programa Municipal de Reabilitação da Habitação, no prédio sito na Rua das Varandas, n.º 30 em 

Serpa (escalão A). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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25. Empréstimo a contrair pela Resialentejo, E.I.M. 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 1 do corrente mês de março: 

 

«Por oficio da Resialentejo E.I.M., de 07/08/2017, com a referência 000199, foi solicitada deliberação da 

Câmara Municipal de Serpa em que conste a autorização para a celebração de dois contratos de 

empréstimo e a prestação das adequadas garantias. 

Em causa está a necessidade da Resialentejo E.I.M. formalizar a contratação de dois empréstimos de 

idêntico valor, nos seguintes termos e condições: 

a) Contrato e celebrar com o Novo Banco no montante de até 1.668.641€: “será para pagamento de parte 

do Acordo com a Tomás de Oliveira, com a taxa de juro variável correspondente ao indexante Euribor 12 

meses base 360, com floor zero, acrescida de um spread de 3,00 pontos percentuais sem 

arredondamentos, tendo que ser prestado como garantia hipoteca sobre as instalações do Parque 

Ambiental de Beja propriedade da Resialentejo e consignação de receitas provenientes da prestação de 

serviços aos acionistas.” 

b) Contrato a celebrar com o Millenium BCP no montante de até 1.668.641: “será para pagar a totalidade 

do Acordo de factoring, 500.000€, relativo à abertura de Crédito de Curto Prazo e o remanescente para o 

resto do pagamento do Acordo com a Tomás de Oliveira. A taxa de juro proposta é a Euribor a 6 meses 

acrescida de um spread de 3,85% sem invocação da floor zero, tendo que ser prestado como garantia 

uma segunda hipoteca sobre o Parque Ambiental.” 

Posteriormente, por oficio de 13/09/2017, com a referência 000240, foram prestados os seguintes 

esclarecimentos adicionais: 

“Em complemento da comunicação que efetuamos sobre a necessidade de autorização do município 

enquanto acionistas relativamente a operações de substituição de divida realizadas pela Resialentejo, 

informamos que a mesma não tem qualquer reflexo na capacidade de endividamento dos municípios, pois 

a mesma só teria impacto caso a Resialentejo registasse Resultados Antes de Impostos negativos oque 

não se tem verificado. 

Adianta-se também que esta operação, que não se traduz em aumento da dívida (é uma mera 

substituição) contribui para reduzir os encargos financeiros que a empresa está a suportar o que é 

benéfico para os municípios, quer na sua posição de acionistas, quer na sua posição de clientes.” 

Isto posto: 

Determina o artigo 25º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, que aprovou o Regime 

Jurídico do Sector Publico Empresarial, alterado pelas Leis n.º 75-A/2014, de 30 de setembro, e 42/2016, 

de 28 de dezembro, que: 

“(…) carecem sempre da autorização prévia do titular da função acionista as seguintes operações:  
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a) Prestação de garantias em benefício de outra entidade, independentemente de existir qualquer tipo de 

participação do garante no capital social da entidade beneficiária;  

b) Celebração de todo e qualquer ato ou negócio jurídico do qual resultem para a empresa 

responsabilidades financeiras efetivas ou contingentes que ultrapassem o orçamento anual, ou que não 

decorram do plano de investimentos aprovado pelo titular da função acionista.” 

Acrescenta o artigo 62º, do mesmo diploma que “nas empresas locais e demais entidades submetidas ao 

regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 

31 de agosto, a função acionista é exercida pelos órgãos executivos dos municípios, associações de 

municípios, independentemente da respetiva tipologia, e áreas metropolitanas, consoante aplicável.” 

Em resultado do que antecede e atento o referido enquadramento legal, remete-se à consideração 

superior a apreciação e deliberação da presente pretensão em próxima reunião da Câmara Municipal de 

Serpa.»  

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a Resialentejo – Tratamento e 

Valorização de Resíduos, E.I.M. a celebrar os dois contratos de empréstimo, nos termos expressamente 

acima referidos e a prestação das adequadas garantias. ------------------------------------------------------------------ 

 
 

26. Proposta de abertura de concurso para atribuição de licenças de táxi num lugar 

do contingente nas freguesias do concelho de Serpa 

Sobre este assunto, o Serviço de Assessoria Jurídica informa o seguinte, que se transcreve:  

 

«1- Locais de estacionamento dos táxis  

-Os regimes de estacionamento dos táxis permitidos na área do Município encontram-se previstos no 

artigo 566º nº1 do Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, publicado no DR. Nº 107, 

de 02 de junho de 2010, que se transcreve: 

“a) Estacionamento livre, no qual não existe a obrigação de estacionamento, podendo os veículos circular 

livremente à disposição do público; 

c) Estacionamento condicionado, no qual os veículos podem estacionar em qualquer dos locais 

reservados para o efeito, desde que não excedam a respetiva lotação.” 

Todavia, não se encontra previsto no atual regulamento os locais de estacionamento condicionado, ao 

invés do que acontecia no anterior Regulamento, publicado no DR nº 114, de 17 de maio de 2000 e que 

eram os seguintes: 

 

a) Vila de Serpa-Alameda Abade Correa da Serra (junto ao jardim municipal); 

b) Vila Nova de São Bento-Largo dos Madalenos (junto ao posto da Guarda Nacional Republicana); 

c ) Vila Verde de Ficalho-Largo da Bica; 

d) Pias-Rua Luís de Camões; 
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e) Brinches  -Praça da República. 

 

Considerando que, para efeitos de concurso de atribuição de licenças, se torna necessário definir os locais 

de estacionamento condicionado, querendo manter esse regime para a atribuição de licenças de táxi, 

propõe-se que a câmara municipal se pronuncie, de forma expressa, definindo os mesmos lugares 

anteriormente determinados. 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 16º nº1 do Dl nº 251/98,de 11 de agosto, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 156/99, de 14 de setembro, Lei nº 106/2001, de 31 de agosto, Decreto-Lei 

nº 41/2003, de 11 de março, Decreto-Lei nº 4/2004, de 6 de janeiro, Lei nº5/2013 de 22 de janeiro, propõe-

se que a câmara aprove os locais de estacionamento condicionado para os táxis, a seguir indicados: 

 

a)Freguesia de Salvador e Santa Maria-Cidade de Serpa-Alameda Abade Correa da Serra (junto ao jardim 

municipal); 

b)Freguesia de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo-Vila Nova de São Bento-Largo dos Madalenos 

(junto ao posto de Guarda Nacional Republicana); 

c) Freguesia de Vila Verde de Ficalho-Largo da Bica; 

d) Freguesia de Pias-Rua Luis de Camões; 

e) Freguesia de Brinches-Praça da República 

 

2-Programa de concurso público 

Verificando-se o aumento do contingente de acordo com deliberação do órgão executivo, tomada em 

reunião realizada em 27 do passado mês de dezembro, torna-se necessário proceder a abertura de 

concurso público pelo mesmo órgão para a concessão de licenças de transporte em táxi. 

A abertura de concurso é publicitada por aviso publicado no Diário da República e simultaneamente por 

anúncio publicado em jornal de circulação nacional, local ou regional, bem como por edital a afixar nos 

locais de estilo e, obrigatoriamente, na sede ou sedes de Juntas de Freguesia para cuja área é aberto o 

concurso (artigo 570º nº 2 Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, em vigor). 

 

Face ao exposto, ao abrigo do disposto no artigo 570º nº 1 do referido Código de Regulamentos e 

Posturas do Município de Serpa, em vigor, e de acordo com o disposto no artigo 14º do Dl nº 251/98, de 

11 de agosto, com as atualizações em vigor, propõe-se a abertura de concurso para a concessão de 5 

licenças de transporte em táxi, uma em cada freguesia, bem como a aprovação do programa de concurso 

para atribuição de licenças de táxi de acordo com proposta que se anexa.» ---------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta do Sr. Presidente, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, remeter o 

processo para a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria, para que seja 

analisada a possibilidade de se incluir um local de estacionamento e respetiva licença de táxi para a 
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localidade de Vale de Vargo, ou seja, seriam atribuídos dois lugares para União de Freguesias de Vila 

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

 

 

27. Proposta de redução de pagamento de eletricidade no parque de campismo 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela responsável do Gabinete do Turismo e Património, Arqª 

Maria Manuel Oliveira: 

 

«Como é do V. conhecimento no pp mês de fevereiro verificaram-se diversas interrupções no 

fornecimento de energia elétrica aos utentes do Parque de Campismo Municipal, que deram 

origem a reclamações, algumas delas escritas no Livro de Reclamações, com entrada na Câmara.  

As reclamações foram naturalmente objeto de análise e informação e parcialmente respondidas 

pelo gabinete de apoio ao executivo, dizemos parcialmente pois parte do teor das reclamações 

incidiam na afirmação do "não pagamento da infraestrutura no mês de fevereiro". 

Ora, uma vez que as referidas interrupções ocorreram em diversos períodos e com duração 

variável, não é tecnicamente possível efetuar a dedução equivalente no valor a liquidar pelos 

utentes do Parque, no montante único de 1,80€, por dia, acrescido de IVA. 

Nestes termos e de forma a compensar os utentes pelas falhas identificadas na prestação do 

serviço, de forma equitativa, propõe-se que os valores devidos relativamente ao mês de fevereiro 

pelo fornecimento de energia elétrica, sejam reduzidos em 50%. 

Considerando que nos termos do disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea e), da Lei n.º 73/2015, de 12 

de setembro, compete à Câmara Municipal “fixar os preços da prestação de serviços ao público 

pelos serviços municipais ou municipalizados”, propõe-se que a presente proposta seja objeto de 

apreciação e deliberação em reunião do órgão executivo». 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os valores devidos relativamente 

ao mês de fevereiro pelo fornecimento de energia elétrica, no Parque de Campismo de Serpa, sejam 

reduzidos em 50%. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

28. Proposta de protocolo da DGESTE para o ano letivo de 2017/2018 relativo ao 

Programa de Expansão  e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, sobre a proposta de Protocolo, foi enviado ofício à 

DGESTE por parte da Autarquia a solicitar esclarecimento sobre o n.úmero de Assistentes Operacionais 

previsto na proposta apresentada, uma vez que não cumpre o rácio estabelecido em legislação própria 

(Portaria 272-A/2017) - referente ao S/1337/2018. Em resposta, a DGESTE-Alentejo refere que, de acordo 

com as instruções dos serviços DGESTE - Lisboa, o Agrupamento n.º 1 de Escolas de Serpa dispõe de 

Assistentes Operacionais em excesso - referente ao E/2106/2018. 
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No entanto, e apesar de se verificar o incumprimento por parte da proposta da DGESTE face à legislação 

em vigor e no que se refere ao Pré-Escolar de Serpa, a Autarquia está, desde o início do ano letivo, a 

garantir os serviços da seguinte forma: 

 

Assistentes Operacionais, Serviço de Sala de Aula:  

 - 3 trabalhadoras + 1 trabalhadora (de baixa por doença desde novembro de 2017). Por opção da 

Escola, 2 das 3 trabalhadoras desempenham funções no refeitório da EB2,3 Abade Correia da Serra. 

 - Apoio em 2 horas diárias por parte de 4 trabalhadoras afetas ao serviço de Componente de Apoio à 

Família (para cumprimento das 7 horas de trabalho diário prestam também apoio em sala de aula). 

 

Esta realidade não está, portanto, refletida nas 2 Assistentes Operacionais prevista em Acordo. 

Propõem a assinatura da presente Proposta de Protocolo que irá garantir o pagamento por parte da 

DEGESTE da verba assegurada até ao momento pelo Município, bem como a execução do programa 

até final do ano letivo. 

 

 Deliberação 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de aditamento ao acordo de 

cooperação, celebrado entre a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Direção de Serviços da 

Região do Alentejo, o Instituto de Segurança Social, IP – Centro Distrital de Beja e a Câmara Municipal de 

Serpa, para o ano letivo de 2017/2018 (educação pré-escolar), a qual se anexa à presente ata, dela 

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

 

29. Proposta de protocolo de entendimento para a reabilitação da Ermida de Santa Luzia, 
em Pias 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta de protocolo, no âmbito da reabilitação da 
Ermida de Santa Luzia, em Pias: 

Protocolo de Entendimento para a Reabilitação da 
Ermida de Santa Luzia, em Pias 

Entre: 
- Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público n.º 501 112 049, com sede na Praça da Republica, em 
Serpa, neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, em execução da deliberação da 
Câmara Municipal de Serpa de _____/_____/_____, doravante designado por Primeiro Outorgante; 
- Freguesia de Pias, pessoa coletiva de direito publico nº 501 293 370, com sede na Rua Luís de Camões nº 33, 
em Pias, neste ato representada pelo Sr. Presidente da Junta, António Fernando Limpo Moita, em execução da 
deliberação da Junta de Freguesia de _____/_____/_____, doravante designada por Segunda Outorgante; 
- Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pias, pessoa coletiva n.º 501 120 416, com sede no Largo de Santo 
António, n.º 4, em Pias, neste ato representada pelo Sr. Pároco Nuno Miguel Rocha Sousa, doravante designada 
por Terceira Outorgante; 
e, 
- Monte da Capela – Sociedade Agrícola Comercial, Lda, contribuinte n.º 504 883 100, com sede na Zona de 
Atividades Económicas de Pias, Lote 26, neste ato representada por………………………., na qualidade de gerente, 
doravante designada por Quarta Outorgante; 
Considerando que: 
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- A designada Ermida de Santa Luzia, localizada na estrada Pias – Moura, cerca de 2 kms depois de Pias, constitui 
um monumento de significativo valor histórico, cultural, religioso e patrimonial, de resto bem reconhecido pela 
Declaração de Imóvel de Interesse Público, aprovada pelo Decreto n.º 45 327, de 25 outubro de 1963; 
- Que a referida Ermida se encontra num estado de degradação muito acentuado, impondo-se a execução de obras 
de recuperação e reabilitação com carácter urgente; 
Considerando ainda que:  
- Constitui atribuição do Primeiro Outorgante, a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 
populações, designadamente no domínio da educação e ensino, património, cultura e tempos livres, bem como, 
assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, administração, 
manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, de 
acordo com o disposto no artigo 23º, nº 1 e nº 2, conjugado com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea t), ambos da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
- Constitui atribuição da Segunda Outorgante a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 
populações, designadamente nos domínios da educação, cultura e tempos livres  e desporto, constituindo 
competência da respetiva Junta de Freguesia deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 
legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para 
a freguesia, de acordo com o disposto no artigo 7º, nº 1 e nº 2, conjugado com o disposto no artigo 16º, n.º 1, alínea 
o), ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
- Compete à Terceira Outorgante promover a boa administração do património paroquial; 
- A Quarta Outorgante é proprietária e legitima possuidora do prédio rustico que envolve a Ermida de Santa Luzia; 
É celebrado entre as partes outorgantes o presente Protocolo de Entendimento, nos seguintes termos: 

1- As partes reconhecem a importância da Ermida de Santa Luzia no âmbito da cultura, historia e património 
locais; 

2- As partes reconhecem ainda a necessidade de promover com carácter urgente a realização de obras de 
reabilitação da Ermida de Santa Luzia, bem como do espaço envolvente, incluindo a área correspondente 
ao antigo cemitério; 

3- As partes entendem que a intervenção e realizar deve ter presente o objetivo de criar um espaço, tanto 
quanto possível, aberto e disponível aos Munícipes; 

4- As partes declaram reciprocamente a disponibilidade, empenho e vontade, de promoverem em 
colaboração, a execução dos projetos e obras necessárias à referida reabilitação, a enquadrar no âmbito 
de uma candidatura a financiamento comunitário; 

5- As partes disponibilizam-se para, de acordo com a respetiva natureza e qualidade, comparticiparem nos 
custos associados aos fins do presente Protocolo,  
 

Assim o declaram e outorgam aos ……..dias de ………… de 2018 
 
       Pelo Município de Serpa                               Pela Freguesia de Pias  
_____________________________   ________________________________   
 
     Pela Fabrica da Igreja Paroquial                          Pela sociedade Monte da Capela –  
             da Freguesia de Pias                                                      Sociedade Agrícola Comercial, Lda 
_____________________________   ________________________________   

 
 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador António Mariano questionou se já existe alguma hipótese de 

financiamento, tendo o Sr. Presidente respondido que se irá avançar com um estudo prévio e no final do 

quadro comunitário poderá haver possibilidades de financiamento. ---------------------------------------------------- 
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30. Assuntos gerais de interesse autárquico  

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos seguintes assuntos: 

 

30.1. Grupo Parlamentar do PCP – Envio de pergunta sobre carência de médicos especialistas na ULSBA 
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30.2. Grupo Parlamentar Os Verdes – Projeto de resolução sobre reversão da privatização dos CTT 
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30.3. Grupo Parlamentar do PCP – Projeto de Lei – “Estabelece o regime de recuperação do controlo 

público dos CTT” 

 

 

O respetivo documento consta dos anexos, à presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------------- 
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30.4. Grupo Parlamentar do PCP – Projeto de lei “Regime excecional das redes secundárias de faixas de 

gestão de combustível” 
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O respetivo documento consta dos anexos, à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------- 

 

30.5. Grupo Parlamentar do PCP – Resposta à pergunta “Hospital de S.Paulo, respeito pelos direitos dos 

trabalhadores” 
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30.6. Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações 
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31. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 44, referente ao dia 6 de 

março do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 573.442.,67 (quinhentos e setenta e três mil, 

quatrocentos e quarenta e dois euros e sessenta e sete cêntimos) e 176.677,98 (cento e setenta e seis 

mil, seiscentos e setenta e sete euros e noventa e oito cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

operações não orçamentais, respetivamente. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vereador António Mariano, tendo 

começado por se congratular com a realização desta reunião em Pias e agradecer aos munícipes 

presentes e prossegue, abordando alguns assuntos relacionados com esta freguesia. Alerta para o facto 

que, na Rua 25 de Abril, a água escorre em muita abundância, sugerindo que se coloque uma grelha de 

escoamento.  

Questiona sobre o atraso na obra de arranjo da estrada Serpa/Pias e sobre o avanço na obra da estrada 

para Moura.  

Alerta ainda para a necessidade de fazer chegar ao Ministério da Administração Interna, os incidentes que 

têm ocorrido, decorrentes da falta de segurança.  

Gostaria de saber para quando está previsto o inicio das obras da segunda fase de reabilitação dos 

antigos casões da UCP.  

Diz que consultou os Planos de Atividades de anos anteriores e em 2013, 2014 e 2015, o arranjo do Largo 

do Ribeirinho, foi considerada obra prioritária, mas em 2016 e 2017 já não consta dos Planos de 

Atividades. 

Pergunta em que situação se encontra o processo do gabinete de apoio ao imigrante.  

Refere que, há cerca de um mês, numa reunião pública do Executivo, esteve presente uma senhora que 

solicitou o arranjo do caminho para o Monte Lobo e Benvenidos. Neste momento, há uma equipa de 

trabalhadores que está a fazer uma intervenção naquela zona, pelo que, questiona se já chegaram ao 

caminho referido pela munícipe.  

Relativamente aos jogos municipais, considera que deveria ser repensado o processo, pois no ano 

passado, a organização por parte do Clube de BTT de Vila Nova de S.Bento, teve algumas deficiências, 

não havia água, nem uma peça de fruta para os participantes. Embora sejam as associações a organizar, 

sugere que exista um maior acompanhamento por parte dos técnicos da Câmara.  

Refere ainda a existência de algumas árvores que secaram, à entrada de Vila Nova de S.Bento e 

questiona de quem é a competência para a intervenção, se da União de Freguesias ou da Câmara. 

Faz ainda referência à existência de uns programas de apoio para reparações, no que diz respeito ao 

fornecimento de água em baixa, questionado se não seria útil para apoio nas roturas que têm vindo a 

surgir no concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder à questão sobre a reparação na estrada Serpa/Pias, informando 

que foi necessário contatar várias entidades, por causa da existência de alguns cabos, mas a parte do 

coletor já está concluída. Quanto à ligação da estrada de Moura, é necessário chegar a consenso com a 

Infraestruturas de Portugal.  

Quanto à questão da segunda fase dos antigos casões da UCP, informa que está previsto para junho, a 

conclusão dos projetos de execução. 

No que diz respeito ao Largo do Ribeirinho, diz que surgiu depois a hipótese de se fazer outra obra, que 

também era prioritária, que foi o estacionamento na Rua João Tiago Coelho, mas ainda durante este 

mandato, em colaboração com a Junta de Freguesia, será realizada a obra de arranjo do Largo do 

Ribeirinho.  
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No que se refere à questão da segurança, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia têm atuado e neste 

momento, encontra-se a decorrer um abaixo-assinado a ser enviado para o Comando Distrital de Beja da 

GNR, para reivindicar mais meios de segurança. 

Informa ainda que continuam os trabalhos de reparação dos caminhos, mas ainda não foi intervencionado 

o referido caminho para Monte Lobo e Benvenidos.  

Relativamente aos Jogos Municipais, diz que o processo carece de algumas modificações e já se está a 

trabalhar para que este ano seja diferente. Pretende-se começar mais cedo a fazer as eliminatórias de 

algumas modalidades e depois em junho a final, e desta forma os serviços do desporto, já conseguem 

acompanhar melhor todo o processo. 

Quanto às árvores secas, diz que irá abordar a União de Freguesias sobre o assunto, para se tentar 

resolver essa situação.  

No que diz respeito à possibilidade de financiamento para o fornecimento de água em baixa, neste 

momento é apenas para agrupamentos de municípios, de forma a que englobem mais de 75.000 

habitantes e já existe uma proposta do Grupo Parlamentar do PCP sobre este assunto, pois o que 

defendem é que os municípios possam concorrer a esses financiamentos de forma autónoma, pois caso 

contrário, caminha-se para a perde de autonomia. -------------------------------------------------------------------------- 

 
Interveio em seguida a Sr.ª Vereadora Paula Pais para perguntar em que situação se encontra o processo 

de venda das Casas dos Magistrados, tendo sido ontem o leilão, quantas proposta existiram, os valores a 

solicitação. 

Solicita também que lhe seja facultada informação sobre o património da Câmara Municipal, quer em 

Serpa quer nas freguesias. 

Na última sessão da Assembleia Municipal, foi colocada uma questão, por parte de um munícipe, sobre o 

concurso dos seguros. Pergunta se já foi dada resposta a essa questão e solicita informação sobre os 

concursos. 

Também nessa Assembleia Municipal, encontravam-se presentes alguns representantes do movimento 

cívico “Por Vale de Vargo Freguesia Sempre”, tendo sido questionada a posição de todas as bancadas 

relativamente a este assunto, pelo que, gostaria de deixar claro que também os eleitos do Partido 

Socialista não são a favor deste processo de reestruturação, que levou à união de freguesias. 

Salienta ainda que, no concelho, existem duas situações distintas: Serpa, será um caso, Vila Nova/Vale 

Vargo será outro distinto. 

Informa ainda que alguns munícipes de Vale de Vargo têm levantado a questão do problema do edifício do 

Centro Cultural de Vale de Vargo. Para além do amianto, o edifício apresenta grandes fissuras interiores 

ao nível estrutural, devido em parte, estar construído no leito da ribeira que atravessa a aldeia. 

 

Solicita também informação sobre a EM 517, que liga Vila Nova de S.Bento a Vale de Vargo e alerta para 

a necessidade de corte de algumas árvores e arranjo das bermas. Acrescenta, ainda que, a limpeza tem 

sido feita tardiamente.  
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Alerta para a necessidade de intervenção na estrada do Crespo e da Penalva, cuja situação se agravou 

substancialmente neste período de chuva intensa. 

Sobre a Residencial S.Pedro, o edifício inacabado, que se encontra perto do Pavilhão Carlos Pinhão, 

pergunta em que situação se encontra, se o proprietário já conseguiu um comprador. 

Sobre os sinais de estacionamento proibido, que se encontram na Praça da República, na Rua dos 

Fidalgos e no Largo da Corredora, sugere que seja limitado o horário, ao período de funcionamento dos 

serviços da Câmara e depois desse horário, deveria permitir-se o estacionamento a todos os residentes. 

  

No âmbito do Contrato Local de Segurança e consequente implementação do Gabinete de Apoio ao 

Imigrante, alerta para que a segurança das pessoas e bens, deverá ser uma prioridade, atendendo às 

"tragédias" recentes em Pias. O concelho precisa de um sistema de proteção capaz de responder com 

prontidão e eficiência neste tipo de calamidades. Recomenda, que se implementem medidas, soluções, 

em áreas que não são abrangidas por esse Contrato Local, pelo que, propõe que seja criado o Conselho 

Municipal de Segurança, previsto na Lei n.º 33/98, de 18 de julho, alterada pela Lei n.º 106/2005, de 25 de 

agosto. O conselho Municipal de Segurança, é uma entidade de âmbito municipal com funções de 

natureza consultiva, de articulação, informação e cooperação e  que, constitui um meio de participação 

institucional de organismos públicos e de parceiros sociais, na promoção dos objetivos de garantia de 

inserção social, de segurança e de tranquilidade das populações. O concelho pode ser constituído, pelo 

Presidente da Câmara, pelo Vereador do Pelouro responsável pelo Contrato Local de Segurança, pelo 

Presidente da Assembleia Municipal, pelas Juntas de Freguesia, um representante do Ministério Público, 

pelas Forças de Segurança, pelos serviços de Proteção Civil, pelos Bombeiros e outras entidades com 

intervenção nesta área. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que a autarquia está a fazer um levantamento de todos os 

Conselhos Municipais e Conselhos Locais e a analisar o assunto, com o objetivo de melhorar o seu 

funcionamento. O Conselho Municipal de Segurança é um órgão consultivo, que abrange todo o concelho, 

enquanto que o Contrato Local é mais especifico e operativo.  

Quanto aos sinais de proibição de estacionamento, diz que têm indicado o horário para utilização por parte 

dos serviços da Câmara, mas após esse período, o estacionamento é livre.  

Refere que a Residencial S.Pedro há cerca de vinte anos que foi iniciada e o facto de não se ter concluído, 

tornou-se um problema, em termos estéticos e urbanísticos e continuamos com necessidade de 

alojamento em Serpa. Felizmente que existe um empresário do concelho que tem vontade de avançar 

para a compra e conclusão daquela obra e da parte da autarquia tem havido o apoio, no sentido de ajudar 

a estabelecer contatos com a Direção Regional de Turismo, na tentativa de obtenção de possíveis 

financiamentos que permitam a conclusão daquela residencial.   

Relativamente à venda da Casa dos Magistrados é necessário abrir um novo procedimento, pois o preço 

que estava indicado não foi atingido.  
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Sobre o inventário dos bens da autarquia, informa que, neste momento, é um trabalho que ainda não está 

concluído, pois existem alguns prédios em solo rural que não se encontram registados em nome do 

Município, mas a informação que já existe sobre o assunto, será disponibilizada, conforme solicitado.  

No que diz respeito à questão do amianto do Centro Cultural de Vale de Vargo, diz que se perspetiva fazer 

uma intervenção nesse edifício e será tido em conta a substituição da cobertura, se assim se justificar.  

 

Quanto à questão levantada pelo munícipe sobre os seguros, na sessão da Assembleia Municipal que se 

realizou no dia 28 de fevereiro, diz que o assunto será oportunamente respondido ao munícipe, sendo 

também dado conhecimento dessa informação a todos os eleitos, da Assembleia Municipal e da Câmara 

Municipal.  

Por fim, diz que existe um plano de ação para as reparações nas estradas do concelho, que foi aprovado 

pela Câmara e cujas intervenções são efetuadas sem qualquer financiamento, apenas com as verbas da 

autarquia e será dado cumprimento ao programa definido, estando neste momento, a ser intervencionada 

a estrada da Penalva, seguindo-se a estrada que liga Serpa a Vale de Vargo e Estrada do Cruzeiro. ------- 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Dos elementos do público presentes nesta reunião, interveio apenas o Sr. António Moita, Presidente da 

Junta de Freguesia para agradecer a presença do Executivo em Pias e aproveita para agradecer também 

a colaboração da Câmara Municipal na resolução de determinados problemas que vão surgindo na 

freguesia, bem como o apoio prestado pelos respetivos funcionários. -------------------------------------------------- 

 

 

Respostas às questões colocadas pelos eleitos nas reuniões da Câmara Municipal  

 

1. Email datado de 20 de fevereiro 

Na sequência das questões colocadas pelo munícipe Sr. Alberto Matos, nas sessões da Assembleia 

Municipal realizadas nos dias 23 de novembro e 19 de dezembro de 2017 e carta do Bloco de Esquerda, 

remetida à Câmara Municipal em 20 de dezembro, seguiu, para conhecimento, a resposta enviada ao 

Núcleo Concelhio de Serpa do Bloco de Esquerda, no dia 15 de fevereiro (oficio 1792), sobre as questões 

colocadas.  

 

2. Email datado de 21 de fevereiro 

Conforme referido pelo Sr. Presidente na reunião da Câmara Municipal de 24 de janeiro, na sequência da 

questão levantada pelo Sr. Vereador Manuel Soares, relativamente à prorrogação do prazo de construção 

da ETAR de A-do-Pinto, os respetivos serviços informam que, face ao tempo despendido nos esforços 

infrutíferos de tentativa de utilização de meios mecânicos para quebra da rocha, análise de viabilidade de 

se alterar a localização das valas e respetivas ligações de ramais por parte do projetista – que também se 

concluiu não ser viável e decisão de adoção de explosivos com todo o processo inerente a esta decisão, 
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resultou a necessidade de se proceder à prorrogação do prazo inicialmente previsto para execução da 

empreitada em 60 dias, estimando-se o término dos trabalhos para 19.03.2018. 

Abaixo apresenta-se o oficio da OMS – Tratamento de Águas, Ldª, enviado à autarquia em 15 de janeiro: 

 

 
3. Email datado de 21 de fevereiro 

Relativamente à questão colocada pela Srª vereadora Paula Pais, na sessão de 27 de dezembro, aquando 

da apreciação da proposta de atribuição de subsídios às comissões de festas para 2018, os respetivos 

serviços informam que o valor previsto de 600.000€ de transferências correntes, teve por base os valores 

realizados de 679.000€ para a mesma rubrica, no ano de 2017. 

 

Relativamente às transferências de capital, os 70.000€, serão para atribuir às seguintes entidades: Aldeia 

Nova Associação Desenvolvimento Social de Vila Nova de S.Bento; Associação Solidariedade Social Flor 

do Enxoé; Sociedade Desportiva Recreativa 5 Outubro Pias; Sociedade Recreativa 5 Outubro Vale de 

Vargo; Sociedade Filarmónica de Serpa e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Serpa. 
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4. Email datado de 26 de fevereiro 

Foi dado conhecimento aos eleitos da Câmara e Assembleia Municipal, da informação prestada pelo 

Gabinete do Turismo e Património, respeitante ao processo “Serpa Museu Aberto”. 

 

 

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

 

 Isenções de pagamento de taxas 

 Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Serpa (Largo Mouzinho de Albuquerque) 

 Direito de preferência na venda do imóvel, sito na Rua das Cruzes, n.º 21 em Serpa 

 Direito de preferência na venda do imóvel, sito na Rua da Parreira, n.º 9 em Serpa 

 Direito de preferência na venda do imóvel, sito na Rua Quente, n.º 5 em Serpa – Anúncio 

n.º9880/2018 

 Direito de preferência na venda do imóvel sito na Travessa das Malavadas, em Serpa 

 Pedido de atribuição de tarifa social ao abrigo do Regulamento Municipal de Abastecimento 

de Água do Município de Serpa 

 CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2018 

 Pedido de parecer sobre o aumento de compartes no prédio rústico denominado “Herdade do 

Toupo”, em Serpa 

 Obras de alteração/ampliação na Rua dos Fidalgos, n.º 35 em Serpa – Declaração de 

caducidade do processo 

 Obras de construção, destinadas a habitação, no Loteamento da Parcela, lote 20 em Serpa – 

Declaração de caducidade do processo 

 Destaque de parcela do prédio denominado “Carapuças e São Pedro” em Serpa – 

Requerente: David Figueira 

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

sitos na Rua Quente, n,º 5 e n.º 7 em Serpa 

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

no Largo de S.Paulo, n.º 2 em Serpa 

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

sitos na Rua de S.Bento, n.º 35 e 37 em Vila Nova de S.Bento 

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

no Beco do Corro, s/n em Serpa 

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

na Rua das Portas de Beja, n.º 43 em Serpa 
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 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito 

na Rua do Cano, n.º 2 em Serpa 

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

sitos na Estrada da Pipa, n.º 5, 7 e 9 em Pias 

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

na Rua Dr. António Covas Limas, n.º 24 em Pias 

 Protocolo de cooperação transfronteiriça entre os membros da Associação Transfronteiriça de 

Municípios Lago Alqueva (ATLA) 

 Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Rua das 

Varandas, n.º 30 em Serpa 

 Empréstimo a contrair pela Resialentejo, E.I.M. 

 Proposta de abertura de concurso para atribuição de licenças de táxi num lugar do 

contingente nas freguesias do concelho de Serpa 

 Proposta de redução de pagamento de eletricidade no parque de campismo 

 Proposta de protocolo da DGESTE para o ano letivo de 2017/2018 relativo ao Programa de 

Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar 

 Proposta de protocolo de entendimento para a reabilitação da Ermida de Santa Luzia, em Pias 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H10 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 5/2018 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 7 de março 
 

 

 

ANEXO 1 –   Protocolo de cooperação transfronteiriça entre os membros da Associação Transfronteiriça de 

Municípios Lago Alqueva (ATLA 

 

 

ANEXO 2 – Proposta de protocolo da DGESTE para o ano letivo de 2017/2018 relativo ao Programa de 

Expansão  e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar 

 

 

ANEXO 3 – Grupo Parlamentar do PCP – Projeto de Lei – “Estabelece o regime de recuperação do 

controlo público dos CTT” 

 

ANEXO 4 – Grupo Parlamentar do PCP – Projeto de lei “Regime excecional das redes secundárias de 

faixas de gestão de combustível 

 

 

 

 

 


