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ATA N.º 11/2019 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 29 DE MAIO DE 2019   

 

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 29 

de maio de 2019, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º3 do artigo 40.º da 

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

 

Aprovação da Ata n.º 10/2019 

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 10, relativa à reunião realizada no dia 15 de maio, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade, depois de efetuadas as alterações propostas 

pelos Srs. Vereadores António Mariano e Manuel Soares, numa das suas intervenções. ------------------------- 

 

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. Licenças de recinto improvisado 

2. Pedidos de autorização de queimadas 

3. Licenças de recinto itinerante 

4. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Vila Nova de S. Bento (Rua Nova das Flores, 

n.º 10) 

5. Aquisição de gasóleo rodoviário simples – Libertação de caução  

6. Projeto de resolução de requerer a declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação 

com carácter de urgência e autorização de posse administrativa imediata dos bens - Execução do 

Projeto “Passadiços do Pulo do Lobo”  

7. Parque ambiental  

8. Aquisição de gasóleo rodoviário simples – 2ª versão da minuta do contrato  

9. Rancho Coral “Os Camponeses de Vale de Vargo” – Pedido de subsidio  

10. Clube Atlético Aldenovense – Pedido de subsidio  

11. Direito de preferência na venda do restaurante “Tapas”, sito na Rua Quente, 17 em Serpa 

12. Declaração de caducidade do processo – Obra sita na Herdade dos Lagares, em Serpa 

13. Remodelação da rede de abastecimento de água do concelho de Serpa  

14. Oficinas de Verão  

15. Regras de funcionamento do parque municipal de campismo e caravanismo – Retificação  

16. Resumo Diário da Tesouraria  
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1. 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 os seguintes despachos proferidos pelo Sr.Presidente, respeitantes 

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

 

Requerente Atividade/local Doc. 

Entrada 

Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Sociedade Recreativa 

de Vales Mortos 

Baile 

Sociedade 

Recreativa de 

Vales Mortos 

6772 

2019.05.08 

 

25 de maio 

 

2018.05.24 

Comissão de Festas 

de A-do-Pinto 

Festas em Honra 

de N.ª Srª de 

Fátima 

5616 

2019.04.10 

10 a 13 de 

maio 

 

2019.05.17 

 

 

2. Pedidos de autorização de queimadas 

De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento na respetiva 

câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que o pedido apresentado pelo requerente deu 

entrada e a queimada realizou-se no período que decorreu entre a última reunião do Órgão Executivo e a 

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

por unanimidade, ratificar o seguinte despacho, proferido pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º e Data 
Pretensão  

Dia da 
queimada 

Data do 
despacho 

Local da queimada 

Gonçalo Sottomayor 
Rosa da Silva  

7541 
2019.05.21 

2019.05.22 2019.05.21 Monte Manantiz, Pias 

 

 

3. Licenças de recinto itinerante 

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 itinerante: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Adélio Leandro 
Pinheiro Torralvo 

Circo/Serpa 6248 
2019.04.29 

17 a 19 de 
maio 

2018.05.14 

 
 

4. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Vila Nova de S. Bento (Rua Nova das 
Flores) 

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 Nova das Flores” à seguinte rua, em Vila Nova de S.Bento: 
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5. Aquisição de gasóleo rodoviário simples – Libertação de caução  

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública informa que a empresa Lubrifuel - Combustíveis e 

Lubrificantes, Lda, NIPC 508306000, através de email com entrada nos serviços nº 6752/2019, solicita a 

libertação integral da caução, tipificado como seguro-caução, com a apólice nº 100018667/200 emitida 

pela Cosec- Companhia de Seguros de Créditos, SA, em 4/01/2018, no valor de 14.112,00€ (catorze mil 

cento e doze euros), correspondente a 5% do valor da adjudicação.  

 

Consultada a execução do contrato, verifica-se que o mesmo terminou, por ter atingido o limiar do valor 

contratualizado e não satisfazer as quantidades mínimas de encomenda. Neste contexto e cfr emana o nº3 

do artigo 295º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, 

(doravante designado de CCP), com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017,de 31 de 

agosto: “os contratos em que não haja obrigações de correção de defeitos pelo cocontratante, 

designadamente obrigações de garantia, o contraente público deve promover a liberação integral da 

caução destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais no prazo de 30 

dias após o cumprimento de todas as obrigações do cocontratante.” -------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento da apólice 

nº100018667/200 emitida pela Cosec - Companhia de Seguros de Créditos, SA, em 4/01/2018, no valor de 

14.112,00€ (catorze mil, cento e doze euros). --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Projeto de resolução de requerer a declaração de utilidade pública para efeitos de 

expropriação com carácter de urgência e autorização de posse administrativa imediata dos 

bens - Execução do Projeto “Passadiços do Pulo do Lobo”  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Dr. Rui Costa, Chefe da Divisão de 

Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 24 de maio, que a seguir 

se transcreve: 

 

«1 - Apresentação 

O “Pulo do Lobo” é uma pequena cascata que evidência a última etapa de incisão do Rio Guadiana. 

Diretamente relacionada com o último período glaciário, o seu valor geológico, geomorfológico, cientifico e 

paisagístico advém, principalmente, do terraço rochoso excecionalmente bem conservado.  

Faz parte da lista de geossítios de relevância nacional (Património Geológico de Portugal), e ainda que 

não tenha área de proteção especifica, está incluído em Área Protegida Nacional: Parque Natural do Vale 

do Guadiana. 

O principal objetivo do projeto “Passadiços do Pulo do Lobo”, consiste na melhoria das condições de 

fruição do espaço pelo visitante e informar e sensibilizar a comunidade escolar e a população em 

geral/visitantes e turistas para a temática da conservação e preservação da natureza. 

A intervenção e o objetivo estão totalmente adequados às normas técnicas, conforme atesta o parecer da 

Agência Portuguesa do Ambiente, que destaca como “obra de cariz estrutural de relevante interesse 
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público”, realçando ainda que a “obra tem como objetivos, a valorização e visitação do sítio do Pulo 

do Lobo”. 

Junta: Doc. 1 – Referido Parecer; 

Como nota, salienta-se o fato deste objetivo estar associado a uma prática de “preservação dos 

recursos e valores presentes no concelho”, alicerçado nas “grandes linhas de orientação 

estratégica, do Plano Estratégico de Serpa”, onde se “destaca a promoção sustentada dos recursos 

na área de paisagem protegida” e a “valorização, incluindo as acessibilidades e a informação 

complementar no sentido da visitação, preservando e salvaguardando a riqueza ambiental da 

região”. 

O objetivo encontra-se ainda alinhado com a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, por 

via de um “modelo de desenvolvimento que integre a conservação e gestão sustentável dos 

recursos naturais, para que o património natural seja evidenciado como um fator de diferenciação 

positiva garantido a valorização do património natural” e com o objetivo do Parque Natural do Vale do 

Guadiana de “promoção da educação ambiental e a divulgação e o reconhecimento dos valores 

naturais”. 

O projeto representa uma solução inovadora ao nível do Parque Natural do Vale do Guadiana e da região, 

constituindo os passadiços uma boa prática ambiental e turística, conforme reconhece a APA e o ICNF.  

Junta:  Doc. 2 – Parecer do ICNF; 

 Doc. 3 – Declaração do ICNF; 

Caracteriza-se igualmente pelo desenvolvimento de boas práticas por ser parte integrante de uma 

estratégia - de estruturação e promoção turística, assente no conceito de Ecoturismo -, em parceria com o 

Município de Mértola, que visa afirmar o Vale do Guadiana como um destino de excelência para o Turismo 

de Natureza.  

A principal atividade da operação - a implementação dos passadiços em madeira - promove a manutenção 

de um corredor ecológico, que permite a circulação/dispersão de plantas e animais, favorece a 

regeneração natural das espécies autóctones e fomenta a continuidade dos habitats. Facilita ainda o 

acesso dos visitantes, enquanto minimiza os impactos preservando e salvaguardando a natureza. 

Acresce que um dos principais objetivos, consiste em desenvolver iniciativas de comunicação, informação 

e sensibilização sobre a preservação e conservação da natureza, incindindo sobre a riqueza natural, 

ambiental e paisagística do Parque Natural do Vale do Guadiana. Pretende-se melhorar as condições de 

fruição do espaço pelo visitante e informar e sensibilizar a comunidade escolar e a população em 

geral/visitantes e turistas para a temática da conservação e preservação da natureza. 

A maior valia ambiental da operação - considerando que o Parque Natural do Vale do Guadiana apresenta 

uma grande diversidade de habitats e conta com várias espécies animais e vegetais com estatuto de 

conservação desfavorável e inscritas nas diretivas comunitárias - consiste em minimizar os impactos 

exercidos sobre as espécies. 

A operação contribui diretamente para a prossecução dos objetivos do Pacto para o Desenvolvimento e 

Coesão Territorial, nomeadamente para o objetivo estratégico de “proteção e valorização dos ativos do 

território”, através da medida de “valorizar o património cultural e natural”, sendo o principal resultado 

esperado “aumentar o volume de visitantes e dormidas na região”. Considera-se ainda que contribui 

indiretamente para o objetivo de “dinamização do empreendedorismo e das atividades económicas”. 
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Contribui também para os objetivos definidos na Estratégia de Promoção Turística do Alentejo, mais 

precisamente para a prioridade estratégica de “requalificar e criar novos produtos turísticos”, através da 

concretização de uma “aposta estratégica no Turismo de Natureza”, nomeadamente nos “sub-produtos 

Caminhadas, BTT, Birdwatching” (pág. 16). Considera-se que contribui também para “implementar 

corredores turísticos, estruturando e equipando território para a atividade turística” (pág. 14); para 

“estimular o desenvolvimento de ofertas integradas de pacotes de turismo, de natureza”; e para “apoiar e 

incentivar no seio destes clusters de oferta, o alojamento qualificado e atividades complementares de 

valor, dirigidas aos segmentos de mercado dos mercados internacionais” (pág. 15). 

Por outro lado, a operação é complementar ao projeto “4Nature - Ecoturismo no Vale do Guadiana”, em 

parceria com o Município de Mértola, donde se destaca a criação do Geoparque Vale do Guadiana, a 

candidatar posteriormente à Rede Europeia de Geoparques e à Rede Global de Geoparques da UNESCO. 

Acresce que a “criação de um parque geológico (GeOdiana Park)”, é um dos projetos previstos no Plano 

Regional de Ordenamento Territorial do Alentejo (PROTA). 

Este projeto sairá valorizado e será complementado com a concretização da operação, objeto de 

candidatada pelo Município de Serpa, “Serpa Terra Forte- Promoção”, que visa reforçar a dinamização de 

atividades e espaços através da promoção do território e da sua identidade em novos territórios. Pretende-

se dar enfoque à dinamização de experiências turísticas diversificadas promovendo rotas com elevado 

grau de autenticidade e sustentabilidade, valorizando os recursos endógenos, recorrendo a novas 

tecnologias e promoção junto de novos públicos. 

Acresce que o projeto valoriza circuitos existentes e outros a criar, convindo, porém, realçar que estamos em 

presença de um ativo, de um “monumento” natural, que per si é mais atrativo que qualquer itinerário e que 

sustenta todos os itinerários que o integram. 

Como itinerários e circuitos turísticos existentes, que utilizam o Pulo do Lobo e que beneficiam com esta 

intervenção, destacam-se o “itinerário Serpa - Pulo do Lobo – Pomarão” http://www.icnf.pt/portal/turnatur/visit-

ap/pn/pnvg/it-aut; o “birdwatching in the eastern Alentejo” http://www.ohmyalentejo.com/Detalhe/Birdwatching-

in-the-eastern-Alentejo/23/7; a ultramaratona de BTT SRP160, promovida pela Autarquia e organizada pela 

empresa Trilhos Vivos; a Rota do Pulo do Lobo organizada pela Associação Cultural e Recreativa de Santa 

Iria (Santa Iria Bike Team), com apoio do Município, https://pt-pt.facebook.com/events/268768670158933/; 

o trilho alternativo entre Serpa e Pulo do Lobo http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=631185; a 

referenciação do Turismo do Alentejo em http://www.visitalentejo.pt/pt/o-alentejo/viva/vale-do-guadiana/; e 

https://www.evensi.pt/rota-pulo-do-lobo-serpa-alentejo/185430445, entre outros. 

Para além destes itinerários/circuitos perspetiva-se que a execução do projeto, pela valorização e melhoria 

dos acessos, irá promover o surgimento de novos percursos, a que acrescerão outros, com a futura 

criação do Geoparque. 

2 – A Causa de Utilidade Publica a Prosseguir pela Expropriação 

De harmonia com o disposto no artigo 23º, n.º 1 e n.º 2, alíneas a), e), f) e m), do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, designadamente, nos domínios do equipamento rural e 

urbano, do património, cultura e ciência, dos tempos livres e desporto e da promoção do desenvolvimento. 

Pela execução do projeto “Passadiços do Pulo do Lobo”, promove-se a criação de um acesso pedonal e 

confortável, que permitirá usufruir da margem do rio do Guadiana, nas imediações da cascata do Pulo do 

Lobo. 

http://www.icnf.pt/portal/turnatur/visit-ap/pn/pnvg/it-aut
http://www.icnf.pt/portal/turnatur/visit-ap/pn/pnvg/it-aut
http://www.ohmyalentejo.com/Detalhe/Birdwatching-in-the-eastern-Alentejo/23/7
http://www.ohmyalentejo.com/Detalhe/Birdwatching-in-the-eastern-Alentejo/23/7
https://pt-pt.facebook.com/events/268768670158933/
http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=631185
http://www.visitalentejo.pt/pt/o-alentejo/viva/vale-do-guadiana/
https://www.evensi.pt/rota-pulo-do-lobo-serpa-alentejo/185430445
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Desta forma, dá-se prossecução à defesa do interesse público, nos termos da citada disposição legal, 

mediante: 

- A criação de equipamento rural, colocado ao serviço da população, de forma universal e gratuita; 

- A criação e divulgação de condições adequadas ao disfrute de património cientifico, didático, cénico, 

paisagístico, geoturístico e geocultural, do Município de Serpa, enquanto elemento promotor da realização 

de atividades de tempos livres e/ou desportivas; 

- A promoção da atividade turística, mediante a criação de um novo produto turístico, particularmente 

vocacionado para o designado turismo da natureza, enquanto elemento essencial à estratégia municipal 

de promoção do desenvolvimento local; 

O projeto “Passadiços do Pulo do Lobo”, por si, e enquanto elemento agregador e potenciador de outros 

projetos da natureza idêntica, reveste-se de profundo interesse publico municipal e intermunicipal, por 

permitir e potenciar o acesso, gozo e fruição de um património único, que, até à data, só se encontrava 

acessível, a grupos muito particulares e restritos da população. 

3 – Indicação das parcelas a expropriar, bem como dos respetivos proprietários e demais 

interessados. 

Parcela de terreno com a área total de 25 665,20 metros quadrados, a destacar do prédio rústico 

designado “Muros”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 453/19900302, e inscrito na 

respetiva matriz cadastral rustica da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 

7 – Secção 1S, com a área total de 285,75 hectares. 

Propriedade da “Sociedade Agrícola da Sobreira, Lda.”, com sede na Avenida Rei Humberto de Itália – 

Casas da Gandarinha, Apart. A-72, 2750 – 800 Cascais, com o NIPC 500 413 436. 

Não são conhecidos quaisquer outros interessados. 

Junta: Doc. 4 – Cópia da Certidão Permanente da Conservatória do Registo Predial de Serpa – Código de 

Acesso PP-1868-00312-021305-000453; 

 Doc. 5 – Cópia da Caderneta Predial Rústica; 

4 - O previsto em instrumento de gestão territorial para os imóveis a expropriar e para a zona da 

sua localização. 

A parcela a expropriar localiza-se totalmente fora do perímetro urbano, em solo rural, conforme definido 

pelo Plano Diretor Municipal de Serpa, aprovado pela respetiva Assembleia Municipal, em reunião de 30 

de junho de 2014, publicado no Diário da República – 2ª Serie, n.º 221, de 14 de novembro de 2014, Aviso 

n.º 17228/2012, alterado por adaptação aos Programas Especiais, conforme deliberação da Câmara 

Municipal de Serpa, de 3 de maio de 2017, publicado no Diário da República – 2ª Serie, n.º 249, de 29 de 

dezembro de 2017, Aviso n.º 15689/2017. 

De acordo com a respetiva Planta de Ordenamento, a parcela a expropriar encontra-se nas seguintes 

categorias e subcategorias: 

- Categoria: Parque Natural do Vale do Guadiana; 

- Subcategoria: Regimes de Proteção “Naturais – Vale do Guadiana”; 

De acordo com a Planta de Condicionantes, a parcela encontra-se sujeita às seguintes servidões e/ou 

restrições de utilidade pública: 

- PTCON0036 – Guadiana – área de 25 665,20 m2; 

- Parque Natural do Vale do Guadiana – área de 25 665,20 m2; 

- PTZPE0047 – Vale do Guadiana – área de 26 665,20 m2; 
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- Reserva Ecológica Nacional – área 22 041,60 m2; 

- Sobreiros e Azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou exemplares isolados – área de 11 366,90 

m2; 

Junta: Docs. 6 a 12 – Referidas Plantas de Ordenamento e Condicionantes; 

5 – Previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação 

Prevê-se o encargo total de 7 700,00€ (Sete mil e setecentos euros), com a expropriação, conforme 

resulta do Relatório de Avaliação, elaborado pelo Sr. Eng. José Carlos Grilo Marques bengala, Perito 

Avaliador da lista oficial, datado de 15 de janeiro de 2019, que se anexa. 

Para o efeito, procedeu-se ao devido cabimento da verba necessária, Informação de Cabimento com o 

numero sequencial 19738, no referido montante de 7 700,00€. 

Junta:  Doc. 13 – Cópia do Relatório de Avaliação; 

 Doc. 14 – Informação da Cabimento; 

6 – A norma Habilitante: preceito que habilita a expropriação 

De harmonia com o disposto no artigo 23º, n.º 1 e n.º 2, alíneas a), e), f) e m, do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, designadamente nos domínios do equipamento rural e 

urbano, do património, cultura e ciência, dos tempos livres e desporto e da promoção do desenvolvimento;  

Ainda de acordo com o disposto no artigo 10º, da Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, que aprovou o 

Código de Expropriações, conjugado com o artigo 33º, alínea vv), do mesmo Anexo, à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, é competência da Câmara Municipal, “propor a declaração de utilidade pública para 

efeitos de expropriação”. 

7 – Fundamentação da urgência da Expropriação: 

O projeto dos “Passadiços do Pulo do Lobo” foi objeto de candidatura aprovada ao abrigo da operação 

ALT20-08-2316-FEDER-000047. 

De acordo com a Declaração de Compromisso constante do Termo de Aceitação, Cláusula u), a operação 

devia “ter início no prazo máximo de 180 dias após a assinatura do Termo de aceitação” que se verificou a 

9 de fevereiro de 2017. 

Junta:  Doc. 15 – Cópia do referido termo de Aceitação 

Em face das dificuldades supervenientes na concretização do acordo com a sociedade proprietária do 

prédio atravessado, verificou-se a necessidade de solicitar a prorrogação do prazo para inicio dos 

trabalhos, que foi concedida. 

Conforme ultima comunicação da Comissão Diretiva do Alentejo2020, foi deliberado na reunião n.º ALT20-

2019-04, realizada em 23 de janeiro, conceder a prorrogação do prazo para início da operação, até ao 

final do processo de expropriação. 

Junta:  Doc. 16 – Cópia da referida comunicação; 

Tal realidade não prejudica, antes confirma, a imperativa necessidade de reconhecer a urgência da 

expropriação. 

Acresce, sem prescindir: 

Na sequência do procedimento de Concurso Público n.º 25/2017, foi adjudicada a obra dos “Passadiços 

do Pulo do Lobo”, à empresa “Calaveiras Unipessoal, Lda.”, por deliberação da Câmara Municipal de 

Serpa, de 3 de abril de 2019. 

Junta:  Doc. 17 – Certidão da citada deliberação; 
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Em execução do prescrito no Caderno de Encargos e Programa do Concurso, a empresa “Calaveiras 

Unipessoal, Lda.”, apresentou o respetivo Programa de Trabalhos, de acordo com o prazo de execução 

máximo definido de 120 dias. 

Junta:  Doc. 18 – Cópia do Programa de Trabalhos, sob a forma de gráfico de Gantt. 

Ainda de acordo com a Cláusula Terceira, do Contrato n.º 20/2019, cuja minuta foi aprovada em reunião 

da Câmara Municipal de 17 de abril de 2019, outorgado entre o Município de Serpa, e a empresa 

“Calaveiras Unipessoal, Lda.”, aos sete dias do mês de maio de 2019, “o prazo de execução da obra 

começa a contar da data da conclusão da consignação total, que deverá ser efetuada no prazo de 30 

(trinta) dias, ou da data em que o Município de Serpa, comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de 

segurança e saúde, nos termos previstos na lei, caso esta ultima data seja posterior, devendo a obra 

realizar-se no prazo de 120 (cento e vinte) dias”. 

Junta:  Doc. 19 – Certidão da Deliberação; 

Doc. 20 – Cópia do Contrato 20/2019; 

Também pelo exposto se justifica o carácter urgente da expropriação, sob pena de se verificar o 

incumprimento grave do Município dos prazos definidos legal e contratualmente, bem como, e 

consequentemente, o atraso irremediável no início dos trabalhos. 

7.1 - Projeto da Obra 

Junta-se projeto de obra (Memória descritiva e justificativa e respetivas plantas), conforme aprovado em 

reunião da Câmara Municipal de Serpa, de 27 de julho de 2016. 

Junta:  Doc. 21 – Certidão da Deliberação; 

 Doc. 22 – Cópia da Memoria Descritiva e Plantas; 

7.2 - Data prevista para início da Obra 

O projeto “Passadiços do Pulo do Lobo” inicia-se no ponto final do Caminho Municipal 1093, 

estabelecendo a ligação deste à margem do rio Guadiana e à cascata do Pulo do Lobo e será executado 

num único prédio - artigo 7/Secção 1S, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), e 

numa única parcela e expropriar 

Desta forma, considerando que o único impedimento ao inicio da obra, consiste precisamente na 

indisponibilidade da parcela a expropriar, aquela poderá iniciar-se logo que seja ultrapassado o dito 

impedimento. 

Desta forma, a data previsível para inicio da obra é de 30 dias úteis, imediatamente após a tomada de 

posse administrativa da parcela a expropriar. 

7.3 - Programação dos Trabalhos 

Juntou-se (Doc. 18), cópia do Programa dos Trabalhos, conforme apresentado pela empresa adjudicatária 

do Concurso Público n.º 25/2017, “Calaveiras Unipessoal, Lda.”, de acordo com prazo indicado nas peças 

do procedimento. 

8 – Fundamentação da Indispensabilidade da Posse Administrativa 

Conforme resulta do que antecede e das plantas juntas, todo o projeto dos “Passadiços do Pulo do Lobo”, 
será executado num único prédio - artigo 7/Secção 1S, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 
Santa Maria), e numa única parcela. 
Desta forma, a sua indisponibilidade constitui absoluto impedimento ao inicio, execução e conclusão do 
projeto. 
Desta forma, reconhecido o caracter urgente da expropriação, impõe-se proceder à posse administrativa 
da parcela, sob pena, daquele reconhecimento, resultar absolutamente ineficaz. 
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Em face do exposto, propõem-se que a presente seja submetida a apreciação da Câmara Municipal  
de Serpa e, nos termos do artigo 33º, alínea vv), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 
conjugação com os artigos 10º, 15º e 19º, da Lei n.º 168/99, de 18 de setembro que aprovou o Código das 
Expropriações, seja tomada a Resolução de Requerer a Declaração de Utilidade Pública da 
Expropriação com carácter de urgência e autorização de posse administrativa imediata da parcela 
de terreno com a área total de 25 665,20 metros quadrados, supra identificada.» 
 

 Deliberação  
Nos termos do artigo 33º, alínea vv), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação 
com os artigos 10º, 15º e 19º, da Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, que aprovou o Código das 
Expropriações, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, requerer a Declaração de Utilidade 
Pública da Expropriação com carácter de urgência e autorização de posse administrativa imediata da 
parcela de terreno, com a área total de 25 665,20 metros quadrados, acima identificada. 
Constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante, os documentos anexos referidos na 
informação técnica, acima transcrita. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Parque ambiental  

Procedeu-se à análise do Estudo Prévio, elaborado pelos serviços da Autarquia, respeitante ao Parque 
Ambiental, situado em Serpa, com uma área de 111.642m2 (aproximadamente 11 ha). 
 

 
 

O projeto tem como objetivo a requalificação de uma área em risco de degradação; a proposta de 

continuidade e inserção deste espaço na malha urbana existente e a preservação e introdução de 

espécies vegetais adaptadas às condições biofísicas da região em que se insere.  
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Estudo Prévio do Parque Ambiental, nos 

termos acima expostos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Aquisição de gasóleo rodoviário simples – 2ª versão da minuta do contrato  

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, remete ao Órgão Executivo a nova versão da 

minuta do contrato para aprovação, respeitante ao concurso público internacional para fornecimento de 

gasóleo rodoviário simples, em virtude da recusa pelo adjudicatário do ajustamento proposto.  
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Ao abrigo do art 102º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de 

janeiro, alterado, aditado e republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, e de acordo com 

o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

 

- Aceitar a recusa, com o fundamento de que o ajustamento proposto não consta dos documentos 

que integram o contrato, designadamente o caderno de encargos; 

- A alteração da cláusula 4ª e aprovar a nova redação da minuta do contrato, a qual consta de 

pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

 

 

9. Rancho Coral “Os Camponeses de Vale de Vargo” – Pedido de subsidio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e com base no 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV e artigo 33.º n.º 1 alínea u) da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Rancho Coral Os 

Camponeses de Vale de Vargo, um subsidio no valor de 1.000 € (mil euros) para apoio à atividade a 

desenvolver em 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Clube Atlético Aldenovense – Pedido de subsidio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e com base no 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV e artigo 33.º n.º 1 alínea u) da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Clube Atlético Aldenovense 

um subsidio no valor de 100 € (cem euros) para minimizar as despesas do jogo de futebol de veteranos 

entre o Clube Atlético Aldenovense e o Sport Lisboa e Benfica (SL e Saudade), nas festas de Vila Nova de 

S.Bento.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Direito de preferência na venda do restaurante “Tapas”, sito na Rua Quente, 17 em Serpa 

Sobre o assunto designado em epígrafe, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território emitiu a 

seguinte informação: 

«É requerido por Maria da Guadalupe Morais, ao abrigo do n.º1 do art.º37 da Lei n.º 107/2001 de 
8 de Setembro (estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do 
património cultural), que a Câmara Municipal se pronuncie sobre o direito de preferência, sobre a 
fração A do prédio urbano, inscrito na matriz predial sob o artigo 2472, da união de freguesias de 
Serpa (Salvador e Santa Maria), sito na rua Quente, n.º17, em Serpa, destinado a estabelecimento 
de restauração, com 97,00m2 de área de implantação/construção, desenvolvendo-se no piso 0. 
O prédio urbano insere-se no Núcleo Intramuralhas, classificado como "conjunto de interesse 
público" e no Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Intramuralhas, encontra-se 
qualificado como "imóvel de acompanhamento”. 
O valor proposto para a sua alienação é de 60.000euros (618,56 €/m2). 
Pelo exposto, apesar da sua localização, face ao uso previsto e características edificatórias 
constituindo uma fração de uma edificação, e valor proposto para a sua alienação, sugere-se que 
a Câmara Municipal não exerça o direito de preferência, propondo-se que seja dado conhecimento 
do mesmo à requerente.» 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência, na 

venda do imóvel sito na Rua Quente, n.º 17, fração A, em Serpa, pelo valor proposto de 60.000€ (sessenta 

mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Declaração de caducidade do processo – Obra sita na Herdade dos Lagares, em Serpa 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa o seguinte:  

 

«Vem o Requerente (António Godinho Cruz Barradas), no âmbito de audiência de interessados, 

em resposta ao nosso ofício de ref.ª 2652, de 12-04- 2019, informar que neste período não é 

possível dar início às respetivas obras, tendo intenção de iniciar as mesmas no ano de 2021, pois 

teve que fazer outros investimentos, tais como o abeberamento do gado, devido à seca. 

De acordo com o ponto 2, do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação – RJUE), “A licença ou comunicação prévia para a realização de 

operação de loteamento que não exija a realização de obras de urbanização, bem como a licença 

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

artigo 4.º, caducam, no caso da licença, se no prazo de um ano a contar da notificação do ato de 

licenciamento não for requerida a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia 

e sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o efeito, determinando, 

em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação urbanística.” 

Conforme exposto no ponto 5 do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, “As caducidades 

previstas no presente artigo devem ser declaradas pela câmara municipal, verificadas as situações 

previstas no presente artigo, após audiência prévia do interessado.” 

Assim, e verificando-se que não é intenção do Requerente dar continuidade ao presente processo, 

nesta fase, proponho que o presente assunto seja presente a Reunião de Câmara, para 

declaração da caducidade do processo de licenciamento. 

Dispõe o n.º 1 do artigo 72.º do RJUE, da redação atual, que “O titular de licença ou comunicação 

prévia que haja caducado pode requerer nova licença ou apresentar nova comunicação prévia”. 

Ainda, de acordo com o n.º 2 do mesmo artigo, “No caso referido no número anterior, serão 

utilizados no novo processo os elementos que instruíram o processo anterior desde que o novo 

requerimento seja apresentado no prazo de 18 meses a contar da data da caducidade ou, se este 

prazo estiver esgotado, não existirem alterações de facto e de direito que justifiquem nova 

apresentação”. 

 

 Deliberação  

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

do processo de licenciamento, acima identificado. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

13. Remodelação da rede de abastecimento de água do concelho de Serpa  

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos técnicos, que constam dos anexos à presente ata, dela 

fazendo parte integrante, intitulados “Projeto de construção do modelo e analise do funcionamento 

hidráulico, execução das redes a remodelar, implementação de ZMC e controlo de pressão” e “Plano de 
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Redução de Perdas”, englobado na candidatura do aviso POSEUR-12-2018-18, Ciclo Urbano da Água-

Gestão Eficiente do Ciclo Urbano da Água” com o nome “Reabilitação de Redes de Abastecimento de 

Água do Concelho de Serpa”, com um valor de 67.500 euros. ------------------------------------------------------------ 

 

 

14. Oficinas de Verão  

 
PROPOSTA CRITÉRIOS PARA FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DE VERÃO 2019 

Face ao encerramento do presente ano letivo (2018/19) e considerando a existência de agregados 

familiares com crianças sem suporte familiar no horário de expediente dos pais e/ou com necessidade de 

ocupar os seus tempos livres com atividades lúdicas e de recreio, integradas em grupos de pares, 

possibilitando-lhes uma ocupação salutar dos seus tempos livres, a Câmara Municipal de Serpa propõe-se 

desenvolver entre 1 de Julho e 30 de Agosto, as Oficinas de Verão 2019. 

Estas oficinas terão uma capacidade prevista de até 120 crianças em Serpa (até 60 em idade pré-escolar 

e 60 dos 6 aos 10 anos) e até 60 em cada uma das localidades de Pias, Brinches, Vale Vargo, Vila Nova 

S. Bento, A-do-Pinto, Vila Verde de Ficalho e Vales Mortos (sendo até 30 em idade pré-escolar e 30 dos 6 

aos 10 anos).  

São objetivos centrais destas Oficinas: 

a) Organizar e promover atividades destinadas a crianças em idade Pré-Escolar e crianças entre 

os 6 e os 10 anos, com a finalidade de proporcionar um programa de carácter educativo, 

recreativo, cultural, desportivo, ambiental e lúdico aquando da interrupção letiva; 

b) Fomentar a cooperação, entreajuda e espírito de equipa entre os participantes; 

c) Estimular a autonomia, a iniciativa e a criatividade das crianças e jovens, apelando a uma 

participação ativa nas atividades; 

d) Estimular o respeito e aceitação das diferenças e o apelo à cidadania; 

e) Dar resposta às necessidades das famílias no que diz respeito à incompatibilidade entre os 

horários de trabalho dos Pais e Encarregados de Educação e o período de férias letivas das 

crianças. 

 

Inscrições e critérios 

As inscrições decorrem de 3 a 18 de Junho de 2019, e poderão ser efetuadas da seguinte forma: 

 Presencialmente no Setor de Atendimento ao Publico da Câmara Municipal de Serpa; 

 Nas Juntas de Freguesia de Brinches, Pias, Vila Nova de S. Bento e respetivo Pólo em Vale de 

Vargo, Vila Verde de Ficalho e Centro de Atendimento de A-do-Pinto. 

 Após a data de 18 de Junho, os serviços continuam a receber inscrições. O pedido ficará em lista 

de espera sendo ordenado por data de entrada e critérios estabelecidos, sendo imediatamente 

integrado em caso de vaga(s).  

 Os encarregados de educação com ocupação profissional, no ato da inscrição, deverão efetuar a 

entrega da declaração da entidade patronal, com indicação do respetivo horário de trabalho, sob 

pena de exclusão de candidatura. Não são admitidas inscrições de crianças com ambos os pais 

ou encarregados de educação sem ocupação profissional 
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 Entrega obrigatória da declaração com o escalão do Abono de Família. A não apresentação deste 

documento posicionará a criança no valor máximo da mensalidade. 

 Não são admitidas inscrições de crianças não residentes no concelho de Serpa e/ou que não 

tenham frequentado os agrupamento de escolas do concelho no ano letivo 2018/2019. Em caso 

de matrícula nos Agrupamentos de Escola de Serpa, para o ano letivo 2019/2020, deverá ser 

entregue prova de matrícula. 

 Poderão acrescer situações extraordinárias, merecedoras duma análise diferenciada, 

nomeadamente situações de vulnerabilidade social, a analisar pelos serviços. 

 À data de admissão, em situação de divida à CMSerpa, a admissão ficará condicionada à 

regularização da dívida.  

 

 Critérios de Priorização das Candidaturas (por sala) 

Atendendo à incapacidade de resposta à totalidade da população integrada neste escalão etário, importa a 

criação de critérios de priorização das candidaturas, conforme abaixo indicado: 

 

Crianças em idade Pré-Escolar (a partir dos 3 anos à data de inscrição)1/Por sala 

Ordem de Entrada (por 

localidade) 

Ocupação Profissional dos Pais (mediante declaração da 

entidade patronal) 

1 ao 15: 5 pontos Ambos os progenitores com ocupação profissional (inclui 

famílias monoparentais): 5 pontos 

16 ao 30: 3 pontos Um dos progenitores com ocupação profissional: 3 pontos 

1 – Proceder-se-á ao somatório dos critérios “ordem de entrada” e “ocupação profissional dos pais”, de acordo com os intervalos estabelecidos, priorizando a 

candidatura com maior pontuação. Em caso de empate, será dada prioridade ao pré-requisito “ocupação profissional dos pais” (pela ordem elencada). 

 

 

Crianças dos 6 aos 10 anos2/Por sala 

Serpa 

Ordem de Entrada  Idade da Criança Ocupação Profissional dos 

Pais (mediante declaração 

da entidade patronal) 

1 ao 30: 5 pontos Dos 6 aos 8 anos: 5 pontos Ambos os progenitores com 

ocupação profissional (inclui 

famílias monoparentais): 5 

pontos 

31 ao 60: 3 pontos Dos 9 aos 10 anos: 3 pontos Um dos progenitores com 

ocupação profissional: 3 

pontos 

 

 

 A-do-Pinto, Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vales Mortos, Vila Nova S. Bento e Vila Verde de 

Ficalho/Por sala 
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Ordem de Entrada  Idade da Criança Ocupação Profissional dos 

Pais (mediante declaração 

da entidade patronal) 

1 ao 15: 5 pontos Dos 6 aos 8 anos: 5 pontos Ambos os progenitores com 

ocupação profissional (inclui 

famílias monoparentais): 5 

pontos 

16 ao 30: 3 pontos Dos 9 aos 10 anos: 3 pontos Um dos progenitores com 

ocupação profissional: 3 

pontos 

2 – Proceder-se-á ao somatório dos critérios “ordem de entrada”, “idade da criança” e “ocupação profissional dos pais”, de acordo com os intervalos 

estabelecidos, priorizando a candidatura com maior pontuação. Em caso de empate, será dada prioridade ao pré-requisito “ocupação profissional dos pais” 

(pela ordem elencada). 

 

 

Comparticipações familiares  

Para frequência das crianças nas Oficinas de Verão as respetivas famílias terão que efetuar pagamento 

prévio à Autarquia (por mês e de acordo com as semanas a frequentar), conforme os seguintes escalões: 

Escalão do Abono de 

Família 

Valor semanal por criança 

s/ acompanhamento no 

período de almoço 

Valor máximo mensal  

 

1º Escalão Isento Isento 

2º Escalão 2,25€ 9€ 

3º Escalão 4,50€ 18€ 

4º Escalão 7,50€ 30€ 

Sem escalão 

(3 ou mais dependentes) 

8,75€ 35€ 

Sem escalão 

(até 2 dependentes) 

10,75€ 43€ 

 

 

Escalão do Abono de 

Família 

Valor semanal por criança 

c/ acompanhamento no 

período de almoço 

Valor máximo mensal 

 

1º Escalão Isento Isento 

2º Escalão 2,25€ + 0,50€ 

2,75€ 

 

11€ 

3º Escalão 4,50€ + 1,00€ 

5,50€ 

 

22€ 

4º Escalão 7,50€ + 1,60€ 

9,10€ 

 

36,4€ 
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Sem escalão 

(3 ou mais dependentes) 

8,75€ + 1,90€ 

10,65€ 

 

42,6€ 

Sem escalão 

(até 2 dependentes) 

10,75€ + 2,30€ 

13,05€ 

 

52,2€ 

 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 19740/2019. ------------------------ 

 

 Intervenções  

Interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais para questionar sobre o motivo desta mudança de atitude, uma vez 

que nos anos anteriores tem sido gratuito e este ano é apresentada proposta com pagamento por parte 

dos utilizadores. Refere ainda que em 2017, o custo inerente às Oficinas de Verão rondou os 75.000€ e 

pergunta quais os valores que estiveram associados a esta atividade no ano passado. --------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que em 2018, os custos foram idênticos ao ano anterior, mas neste valor 

estava incluído o pessoal de apoio para as piscinas e no corrente ano, a Câmara abriu um procedimento 

para contratação de pessoas para as piscinas. Quanto à razão para este ano se cobrar nas Oficinas de 

Verão, tem a ver com a necessidade de se responsabilizar as famílias, permitindo assim controlar de 

melhor forma as atividades planeadas, contudo, para alguns escalões os valores a pagar são simbólicos e 

o escalão A ficará isento. Por outro lado, pretende-se que seja um complemento a outras ofertas privadas, 

para que exista um equilíbrio, não inviabilizando a disponibilização deste serviço por parte das IPSS’s.  

 

 
 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de critérios para funcionamento das 

Oficinas de Verão/2019, apresentada pelo Gabinete de Ação Social e Educação, acima transcrita.  
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15. Regras de funcionamento do parque municipal de campismo e caravanismo – Retificação  

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 24 do corrente mês de 
maio, informa o seguinte: 
 
«Na reunião do órgão executivo de 15 de maio foram apreciadas e aprovadas as regras de funcionamento 
do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo. Todavia, detetámos posteriormente que o documento 
com as regras enviado para apreciação, estava incorreto, faltando alguns aspetos fundamentais, agora 
acrescentados, como é o caso do ponto 14 (na redação atual), que correspondia aos direitos dos 
campistas e que, por erro de edição, foi inadvertidamente suprimido.  
Foi desatenção evidente e manifesto desde já extremo desagrado face à situação. Não encontrando 
palavras para justificar o injustificável, faço mea-culpa e assumo o erro.  
Mas para que o processo possa prosseguir, solicito assim, e mais uma vez, que a Câmara se pronuncie 
sobre o assunto, enviando novo documento com as Regras de Funcionamento do Parque de Campismo e 
Caravanismo corrigidas e transcrevendo a informação original (que se mantem):  
“O Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Serpa tem sido regido por um conjunto de regras 
que carecem, por um lado de atualização e, por outro de adequação às características atuais e futuras 
deste equipamento. 
Neste sentido, está a decorrer o processo de elaboração de Regulamento Interno de funcionamento do 
Parque, criando assim as medidas de caracter regulamentar que garantam a gestão e fruição deste 
espaço nas melhores condições.  
Porém, o alargamento do espaço com a criação do futuro Parque de Autocaravanismo, objeto de uma 
candidatura apresentada pelo município de Serpa no âmbito da Rede de Autocaravanismo no Alentejo e 
Ribatejo (Programa Valorizar - Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior), exige ainda um conjunto 
de especificações a integrar nesse regulamento, acrescendo também que subsistem – em sede de 
aprovação da referida candidatura - algumas indefinições quanto às suas características e configuração 
final.  
Neste contexto, e prevendo-se a breve prazo resolver os constrangimentos existentes com vista à 
conclusão do projeto de Regulamento Interno do Parque de Campismo e caravanismo para aprovação nos 
moldes definidos na lei, considera-se que a reabertura deste equipamento exige a definição de regras de 
funcionamento que garantam o estabelecimento de diretrizes de gestão, acesso e permanência no 
Parque, tendo em consideração todo quadro normativo atual. 
Assim, coloca-se à apreciação do órgão executivo, o documento “Regras de Funcionamento do parque 
Municipal de Campismo e Caravanismo de Serpa” a adotar até que o processo de elaboração e aprovação 
do Regulamento Interno do Parque esteja formalmente concluído.”» 
 
 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO E CARAVANISMO DE SERPA 
 

Preâmbulo 
 
O presente documento contém as regras de funcionamento do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de 
Serpa, adiante designado por Parque, com vista a garantir a gestão e fruição do espaço nas melhores condições.  
 
1. Objeto: O Parque destina-se única e exclusivamente à prática de campismo, caravanismo e autocaravanismo. 

 

2. Período de funcionamento: 

a) O Parque está aberto ao público durante todo o ano; 

b) O município de Serpa pode reservar parcialmente o Parque para atividades de âmbito cultural e desportivo 

de manifesto interesse municipal, desde que tal não afete o regular funcionamento do Parque e dos utentes; 
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c) O município de Serpa pode determinar o encerramento do Parque por motivos de força maior, devidamente 

fundamentados e com indicação do período de encerramento. 

 

3. Receção: 

a)  A receção do Parque funciona das 09h00 às 23h00. 

i. Check-in e check-out: 

ii. O check- in deve ser efetuado até às 22h00; 

iii. O check- out deve ser efetuado até às 14h00; 

b)  Compete à receção do Parque: 

i. Efetuar ou recusar a admissão dos campistas e caravanistas; 

ii. Proceder à cobrança dos preços devidos pelo período de estadia no Parque e dar a respetiva quitação; 

iii. Controlar os tempos de estadia no Parque e respetivo pagamento; 

iv. Dar conhecimento aos utentes das chamadas telefónicas em caso de comunicações urgentes ou com pré-

aviso;  

v. Prestar aos utentes todas as informações respeitantes ao funcionamento do Parque e aos serviços que 

nele são prestados; 

vi. Dar conhecimento das normas de funcionamento e da tabela de preços a todos os utentes. 

 

4. Período de silêncio:  

 O período de silêncio do Parque decorre entre as 23h00 e as 07h00. 

 

5. Reservas 

       O Parque não dispõe de serviço de reservas. 

 

6. Lotação 

a) A lotação do Parque é de 208 pessoas e está condicionada ao número de alvéolos existentes, num total de 52, 

distribuídos da seguinte maneira: 

i. Caravanas e autocaravanas: 11 alvéolos correspondendo a um máximo de 4 utentes por cada, num total 

de 44 lugares; 

ii. Tendas: 41 alvéolos, correspondendo a um máximo de 4 utentes por cada, num total de 164 lugares; 

iii. Estacionamento de viaturas: 17 lugares. 

b) Poderá ser permitida a admissão de mais utentes por alvéolo quando se tratar de menores de 12 anos, 

embora condicionada à lotação existente. 

 

7.    Inscrição, admissão e estadia no Parque de Campismo 

a) A admissão no Parque depende da prévia inscrição dos interessados e do pagamento correspondente ao 

tempo de estadia no Parque; 

b) A inscrição efetua-se junto do serviço de receção do Parque mediante preenchimento de impresso 

próprio; 

c) Só é permitida a inscrição mediante a apresentação de Documento de Identificação Pessoal válido (Bilhete 

de Identidade, Cartão do Cidadão ou Passaporte, Carta Campista Nacional, Carta Campista Juvenil, Carta 

de Montanheiro e Carnet Camping International atualizados); 

d) No caso de agregados familiares ou grupos é suficiente a inscrição de um elemento, devendo este 

proceder à identificação das restantes pessoas que o acompanham; 

e) Os menores de 16 anos só poderão frequentar o Parque quando devidamente acompanhados pelos pais 

ou por cidadãos maiores que por eles se responsabilizem; 

f) A receção não pode efetuar inscrições quando se verifique que a lotação do Parque está esgotada; 
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g) Após a inscrição, o funcionário da receção entrega o cartão de identificação ao campista ou caravanista, a 

respetiva ficha de identificação do material registado e o cartão identificativo referente à unidade de 

equipamento de campismo, que deverá ser afixado em local bem visível no exterior da unidade e 

devolvido aquando da saída do Parque; 

h) Os utentes que tiverem pagamentos em atraso não podem ser admitidos no Parque sem que previamente 

procedam à regularização dos mesmos; 

i) A permanência no Parque está condicionada a um período máximo de 90 dias seguidos. Após cumprido o 

período referido, devem os utentes retirar todos os seus equipamentos e sair do Parque, estando 

impedido o seu regresso e reinstalação de equipamentos durante os 7 dias seguintes à sua saída. 

 
8.  Cartão de Identificação 

a) Os utentes devem fazer-se acompanhar sempre do respetivo Cartão de Identificação, para ser exibido à 

entrada e saída do Parque quando solicitado por qualquer funcionário do Parque; 

b) A não devolução e/ou o extravio do cartão obriga ao pagamento do valor constante na tabela de preços. 

9. Preços 

a) Os preços a aplicar constam da tabela de preços em vigor; 

b) A liquidação dos valores relativos à permanência no Parque pode ser efetuada no ato de registo ou de saída, 

em estadias iguais ou inferiores a sete dias; 

c) Para além dos sete dias, independentemente do período de permanência, a regularização do pagamento deve 

ser efetuada semanalmente; 

d) A falta de pagamento do valor correspondente à estadia nos prazos acima descritos determina a cessação 

imediata da permanência; 

e) O material desocupado obedece às mesmas regras do número anterior. 

 
10. Utilização da Piscina 

a) Os utentes do Parque têm acesso gratuito à piscina mediante a apresentação do cartão;  

b) Os visitantes do Parque não estão abrangidos pelo ponto anterior.  

 

11. Proibições 

É expressamente proibido: 

 

a) Utilizar o Parque como local de residência permanente; 

b) Perturbar o período de silêncio entre as 23h00 e as 07h00; 

c) Transpor ou destruir as vedações/muros existentes no Parque; 

d) Implantar elementos impeditivos do necessário arejamento e permeabilidade do solo, delimitar o 

terreno ou proceder à colocação de elementos decorativos, com materiais inadequados, 

nomeadamente caixotes, tábuas, tijolos, pedras, plásticos, lonas, cercaduras, portões, arames, vasos, 

arcos com trepadeiras ou quaisquer outros objetos ou adornos característicos de residência de 

carácter permanente; 

e) Instalar equipamentos de campismo ou outros fora dos alvéolos estipulados; 

f) Colocar estendais, cabos ou fios de qualquer natureza, com exceção das guias estritamente 

necessárias à retenção das tendas e demais equipamentos; 

g) Fumar nos locais vedados por lei; 

h) Introduzir pessoas no Parque ou facilitar a sua introdução sem a devida autorização; 

i) Estacionar, instalar equipamentos ou obstruir de qualquer forma as vias de circulação e saídas de 

emergência;  

j) Lavar ou estender roupa fora dos locais destinados para o efeito; 
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k) Lavar louça fora dos locais destinados para o efeito; 

l) Utilizar os fontanários para despejo de águas ou como lava-louças; 

m) Fazer ligação de mangueiras a qualquer ponto da rede de águas do Parque; 

n) Abrir fossas ou despejar detritos de qualquer espécie no terreno ou estabelecer ligações 

permanentes de água e esgoto aos equipamentos individuais; 

o) Deixar correr águas provenientes das caravanas ou autocaravanas para o solo, sendo o seu despejo 

obrigatório no local destinado a esse fim; 

p) Colocar resíduos sólidos fora dos recipientes a esse fim destinados; 

q) Permanecer no Parque por períodos superiores aos previstos na alínea b) do número 14; 

r) Deixar abandonados durante a noite candeeiros, fogões, lâmpadas acesas ou equipamentos similares, 

fazendo perigar a integridade física dos outros utentes; 

s) Manter sacos-cama, cobertores ou outros objetos fora das tendas ou caravanas; 

t) Efetuar lavagens ou reparações nas viaturas, exceto quando estritamente necessárias e na medida 

indispensável à locomoção para o exterior do Parque e sempre mediante autorização dos respetivos 

funcionários; 

u) Afixar cartazes de qualquer natureza; 

v) Utilizar aparelhos com um grau de intensidade sonora que possa causar incómodo aos outros 

campistas; 

w) Entrar nas zonas reservadas ao funcionamento dos serviços. 

 
12. Admissão e permanência de animais 

a) A admissão e permanência de animais de companhia no Parque só é possível desde que possuam o 

respetivo boletim sanitário oficial devidamente atualizado, não apresentem sinais de ectoparasitas ou 

doença, sejam portadores dos meios de contenção (trela e açaime) adequados e se encontrem 

devidamente acondicionados; 

b) Os donos dos animais são responsáveis pela recolha dos dejetos e respetiva remoção para local 

apropriado; 

c) Da mesma forma, os donos dos animais respondem integralmente por quaisquer danos ou estragos 

provocados pelos animais nas instalações e equipamentos do Parque, bem como a quaisquer outros 

utentes; 

d) Não é permitido o acesso e a entrada de animais na receção, balneários, cozinha e em geral em todos os 

locais de acesso restrito ou condicionado; 

e) Os funcionários do Parque podem ordenar a remoção imediata dos animais quando verifiquem o 

desrespeito pelas normas constantes do presente Regulamento ou quando aqueles, de alguma forma, 

prejudiquem a tranquilidade dos utentes; 

f) Não é permitido o acesso ao interior do Parque de quaisquer animais perigosos ou potencialmente 

perigosos. 

 

13. Visitantes  

a) É permitida a entrada e permanência de visitantes no Parque mediante o pagamento previsto na tabela 

de preços em vigor e desde que esteja um campista ou caravanista presente no ato de inscrição; 

b) Os visitantes só podem entrar no parque durante o horário de funcionamento da receção e deverão 

circular acompanhadas do cartão de visita; 

c) Os visitantes não podem pernoitar no Parque e a sua permanência é limitada ao período máximo de 8 

horas; 

d) Não são permitidos veículos dos visitantes dentro do Parque de Campismo; 

e) Quaisquer perturbações ou danos causados pelos visitantes são da responsabilidade do campista ou 

caravanista visitado; 
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f) Não é concedida aos visitantes a gratuitidade no acesso à piscina municipal. 

 

14. Direitos dos campistas e dos caravanistas 

Os campistas e os caravanistas podem: 

a) Utilizar as instalações e serviços disponíveis de acordo com o disposto nas regras de funcionamento 

do Parque; 

b) Permanecer no Parque até 90 dias seguidos ou 180 dias interpolados; 

c) Ter conhecimento prévio dos preços aplicáveis; 

d) Exigir a apresentação do livro de reclamações; 

e) Exigir a emissão de fatura pelos serviços utilizados; 

f) Exigir a apresentação das regras de funcionamento do Parque; 

g) Beneficiar da necessária privacidade em qualquer das modalidades de utilização; 

h) Ter acesso à senha da rede de internet sem fios. 

 

15. Deveres dos campistas e dos caravanistas  

Os campistas e caravanistas devem: 

a) Pautar o seu comportamento por regras de civismo, urbanidade e boa educação; 

b) Acatar as indicações dos funcionários do Parque; 

c) Cumprir as regras de funcionamento do Parque; 

d) Comunicar à receção qualquer ato praticado por outros campistas ou caravanistas que viole o disposto 

nas presentes normas; 

e) Cumprir os preceitos de higiene prescritos, especialmente os referentes a lixo e águas sujas, à lavagem e 

secagem de roupas, à admissão de animais e à prevenção de doenças contagiosas; 

f) Manter o espaço destinado a acampamento e os equipamentos nele instalados em bom estado de 

conservação, higiene e limpeza, zelando pela sua guarda e integridade; 

g) Fazer-se acompanhar do respetivo Cartão de Identificação e apresentá-lo sempre que lhe for exigido pelos 

funcionários do Parque; 

h) Respeitar o período de silêncio; 

i) Não foguear ao ar livre, exceto quando forem utilizados equipamentos para cozinhar adequados e quando 

forem cumpridas as demais regras de segurança contra risco de incêndios; 

j) Cumprir a sinalização do Parque e as indicações dos funcionários no que diz respeito à circulação e 

estacionamento de veículos; 

k)  Entregar na receção todos os documentos ou objetos encontrados; 

l) Não permanecer no Parque em estado de embriaguez ou sob o efeito de estupefacientes; 

m) Sair do Parque até às 14h00 do último dia de estadia indicado, sob pena de ter que pagar o 

correspondente a mais um dia de estadia; 

 

16. Veículos, circulação e estacionamento 

a) A entrada e saída de viaturas no Parque só é possível durante o horário de funcionamento da receção e 

depende de registo prévio; 

b) Fora desse horário a entrada, saída e circulação de veículos no Parque só é possível em situações 

excecionais, devidamente fundamentadas e com autorização dos funcionários do Parque; 

c) A circulação dos veículos no interior do Parque deve resumir-se ao estritamente necessário, 

nomeadamente nas situações de entrada, saída, cargas e descargas de pessoas e materiais, não 

excedendo a velocidade de 10Km/hora e cumprindo a sinalização existente; 

d) Os veículos só podem estacionar nos locais destinados a esse fim; 

e) Não é permitida a lavagem de automóveis ou qualquer outro tipo de veículos; 
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f) Por razões de segurança pode ser proibida a entrada de veículos no Parque quando a lotação estiver 

esgotada. 

16. Sanções: O não cumprimento das regras de funcionamento levará à expulsão dos infratores. 

17. Responsabilidade civil: o Município de Serpa declina qualquer responsabilidade por acidentes pessoais, 
ocorrência de danos e furtos ocorridos no Parque. 

18. Casos omissos: os casos omissos serão resolvidos pelo serviço responsável do Parque no quadro da legislação 
aplicável.  
 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Regras de Funcionamento 

do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Serpa, acima transcritas e revogar a deliberação 

proferida sobre este assunto, na reunião realizada no dia 15 do corrente mês de maio. -------------------------- 

 

 

16. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 97, referente ao dia 28 de 

maio do corrente ano, o qual apresenta o seguinte saldo: 745.243,32€ (setecentos e quarenta e cinco mil, 

duzentos e quarenta e três euros e trinta e dois cêntimos) e 239.382,11€ (duzentos e trinta e nove mil, 

trezentos e oitenta e dois euros e onze cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

orçamentais, respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

 Licenças de recinto improvisado 

 Pedidos de autorização de queimadas 

 Licenças de recinto itinerante 

 Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Vila Nova de S. Bento (Rua Nova das 

Flores, n.º 10) 

 Aquisição de gasóleo rodoviário simples – Libertação de caução  

 Projeto de resolução de requerer a declaração de utilidade pública para efeitos de 

expropriação com carácter de urgência e autorização de posse administrativa imediata dos 

bens - Execução do Projeto “Passadiços do Pulo do Lobo”  

 Parque ambiental  

 Aquisição de gasóleo rodoviário simples – 2ª versão da minuta do contrato  

 Rancho Coral “Os Camponeses de Vale de Vargo” – Pedido de subsidio  

 Clube Atlético Aldenovense – Pedido de subsidio  

 Direito de preferência na venda do restaurante “Tapas”, sito na Rua Quente, 17 em Serpa 

 Declaração de caducidade do processo – Obra sita na Herdade dos Lagares, em Serpa 

 Remodelação da rede de abastecimento de água do concelho de Serpa  

 Oficinas de Verão  
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 Regras de funcionamento do parque municipal de campismo e caravanismo – Retificação  

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H35 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 11/2019 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 29 de maio de 2019 
 

 

 

ANEXO 1 – Projeto de resolução de requerer a declaração de utilidade pública para efeitos de 

expropriação com carácter de urgência e autorização de posse administrativa imediata dos bens - 

Execução do Projeto “Passadiços do Pulo do Lobo”  

 

 

ANEXO 2 – Aquisição de gasóleo rodoviário simples – 2ª versão da minuta do contrato  

 

 

ANEXO 3 – Remodelação da rede de abastecimento de água do concelho de Serpa  

 

 

 

ANEXO 4 – 


