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ATA N.º 21/2020 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 28 DE 

OUTUBRO DE 2020 

 

Nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 3 e artigo 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março e n.º 1 

do artigo 3.º da Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, realizou-se por videoconferência a reunião do 

Órgão Executivo, no dia 28 de outubro de 2020, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado 

nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e também por email. 

 

Aprovação da Ata n.º 20/2020 

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 20, relativa à reunião realizada no dia 14 de outubro, a qual foi 

previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, 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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Caducidade do processo de licenciamento – Construção de habitação no lote 60, do 

loteamento municipal de Vila Verde de Ficalho 

3. Caducidade da licença – Construção de armazém no lote designado por “parcela B” da 

Zona Industrial de Serpa 

4. Caducidade da licença – Construção de armazém, no prédio sito no lote 31, da Zona 

Industrial de Serpa 

5. Pedido de licenciamento da 4.ª alteração ao loteamento do Alto da Forca – Requerente: 

Carlos Miguel das Neves Martins 

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

sito na Rua da Boavista, n.º 38 e 40 em Serpa 

7. Aquisição de serviços na área dos seguros – Serviços complementares 

8. Pedido de renúncia ao ónus de não alienabilidade e de preferência – Lote 18-A da Zona 

de Atividades Económicas de Pias 

9. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – artigo 

4 H Santa Maria – “Olival das Rebolas”, Serpa – Requerente: Oliserpa, Lda. 

10. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 

106 H, Santa Maria – “Capelinha”, Serpa – Requerente: Oliserpa, Lda. 
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11. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 

105 H, Santa Maria – “Capelinha”, Serpa – Requerente: Oliserpa, Lda. 

12. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 

88 H, Santa Maria – “Capelinha”, Serpa – Requerente: Oliserpa, Lda. 

13. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 

251 F, Santa Maria – “Padre Pinto” – Requerente: Oliserpa, Lda. 

14. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 

3 C, Vila Verde de Ficalho – “Pé da Serra” – Requerente: João Guilherme dos Santos 

Anastácio 

15. Administração Regional de Saúde do Alentejo – Pedido de parecer sobre escalas de turno 

de serviço das farmácias para 2021 

16. BAAL 17 – Pedido de apoio para despesas extraordinárias da 21.ª edição da Noites Na 

Nora 

17. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 

2020/2021– 4.ª Fase 

18. Programa Eco-Escolas 2020/2021 – Parceria com as escolas 

19. Movimento Chão Nosso – Manifesto 

20. Acordo de colaboração para remoção de materiais de construção com amianto na sua 

composição da Escola Básica Abade Correia da Serra e Escola n.º 1 de Vila Nova de 

S.Bento 

21. Iniciativa Feliz Natal com o Comércio Local 2020 – Proposta de normas de funcionamento  

22. Proposta de Protocolo com a União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de 

Vargo para transporte de alunos do Ensino Básico 

23. Proposta de Regulamento Municipal do Projeto “Oficina Solidária”  

24. Proposta de protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Serpa e a Santa Casa da 

Misericórdia de Serpa 

25. Procedimento para atribuição do direito de ocupação de lugares de venda no Mercado 

Municipal de Serpa 

26. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

27. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

Em informação datada de 13 de outubro do corrente ano, o Gabinete do Movimento Associativo, 

Desporto e Juventude, refere que a Comissão de Utentes da Saúde e Outros Serviços Públicos 

do Concelho de Serpa, solicitou a cedência do Salão Polivalente de Serpa, para realização de 

reunião no dia 21 de agosto, tendo solicitado a isenção de pagamento da taxa associada no valor 

de 100€ (taxa de 100 euros diários respeitante aos termos do nº5 do artigo 20º da Tabela de 

Taxas, nº 2 e 3 do artigo 15º e artigo 17º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais 

publicados na 2ª Série do Diário da República, em 9 de junho de 2010). 
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Com base no Regulamento de Taxas do Município de Serpa, capitulo III, artigo 8º - Isenções ou 

Reduções, ponto 6, propõem a isenção deste pedido, atendendo que a mesma não se encontra 

constituída juridicamente, mas tendo como objetivo o debate de problemas de cariz público 

relacionados com o concelho de Serpa e suas gentes. -------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

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, a seguinte entidade:  

 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Utentes 

da Saúde e Outros 

Serviços Públicos do 

Concelho de Serpa 

9621 

2020.08.14 

Reunião no Salão 

Polivalente de 

Serpa, no dia 21 de 

agosto de 2020 

Utilização do 

Salão 

Polivalente 

 

100,00€ 

 

 

2. Caducidade do processo de licenciamento – Construção de habitação no lote 

60 do loteamento municipal de Vila Verde de Ficalho 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 9 do corrente mês 

de outubro, refere que o requerente (David Jesus Carvalho Guerreiro), foi informado, através do 

Ofício n.º4461 de 10-09-2020, que o prazo de suspensão do processo de licenciamento se 

encontrava expirado, sendo intenção da Câmara declarar a caducidade do processo, dispondo o 

requerente do prazo de 10 dias úteis para se pronunciar sobre essa intenção. 

 

Terminado este prazo, sem o que o requerente se tenha pronunciado, propõem que, de acordo 

com o disposto no n.º6 do art.º20.º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de dezembro na sua atual 

redação, seja declarada a caducidade do processo de licenciamento. 
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 Deliberação  

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

caducidade do processo de licenciamento, respeitante à construção e uma habitação, no lote 60 

do Loteamento Municipal de Vila Verde de Ficalho. ---------------------------------------------------------- 

 

 

3. Caducidade da licença – Construção de armazém no lote designado por 

“Parcela B” da Zona Industrial de Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 9 do corrente mês 

de outubro, refere que o requerente  (Dimfarm – Unipessoal, Lda.)foi informado, através do Ofício 

n.º3800 de 17-07-2020, que o prazo da 2ª prorrogação do alvará de licença de obras de construção 

referente ao processo de licenciamento de um armazém sito no lote designado “Parcela B” da 

Zona Industrial de Serpa tinha terminado, sendo intenção da Câmara declarar a caducidade da 

licença, após audiência prévia do interessado, dispondo o mesmo do prazo de 10 dias úteis para 

o efeito. 

Uma vez que não houve pronúncia do interessado no prazo estipulado, propõem que, de acordo 

com o disposto no n.º5 do art.º71.º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, seja declarada a caducidade da licença. -------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

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

caducidade da licença respeitante à construção de um armazém no lote designado por “Parcela 

B” na Zona Industrial de Serpa. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. Caducidade da licença – Construção de armazém, no prédio sito no lote 31, da 

Zona Industrial de Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 9 do corrente mês 

de outubro, refere que o requerente (Pejofil – Materiais de Construção, Lda.) foi informado, através 

do Ofício n.º4632 de 17-09-2020, que o prazo para requerer a emissão do alvará de licença de 

obras de construção referente ao processo de licenciamento  de um armazém sito no lote n.º31 

da Zona Industrial de Serpa, tinha terminado, sendo intenção da Câmara declarar a caducidade 

da licença, após audiência prévia do interessado, dispondo o mesmo do prazo de 10 dias úteis 

para o efeito. 

 

Uma vez que não houve pronúncia do interessado no prazo estipulado, propõem que, de acordo 

com o disposto no n.º5 do art.º71.º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, seja declarada a caducidade da licença. 

O requerente deverá ser posteriormente informado de que poderá requerer nova licença de obras, 

de acordo com o disposto no Art.º72º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de Dezembro na sua atual 

redação.  
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 Deliberação  

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

caducidade da licença respeitante à construção de um armazém no lote n.º31 da Zona Industrial 

de Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Pedido de licenciamento da 4.ª alteração ao loteamento do Alto da Forca – 

Requerente: Carlos Miguel das Neves Martins 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datada de 14 do corrente mês de outubro: 

 
«A. Análise:  
 
1. Âmbito do pedido:  
Respeita a presente pretensão à realização de operação urbanística sujeita a controlo prévio na 
figura de alteração ao loteamento no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação 
(RJUE), consagrado pelo Decreto-lei nº555/99 de 16 de dezembro na sua atual redação.  
 
2. Caracterização do pedido:  
Trata-se do pedido de licenciamento da 4ª alteração ao loteamento titulado pelo Alvará n.º4/1983, 
aprovado por deliberação de Câmara de 18 de Outubro de 1983, referente ao prédio rústico inscrito 
na matriz predial sob o artigo n.º90 – secção J e descrito na CRPSerpa sob o n.º482, da (extinta) 
Freguesia de Salvador, em Serpa, com área total de 57.656 m2, objeto de alterações posteriores, 
tendo sido a 3ª alteração aprovada por deliberação de Câmara de 18 de abril de 2012 e retificada 
por deliberação de Câmara de 16 de maio de 2012.  
O pedido é requerido pelo proprietário dos lotes 12 e 13.  
O loteamento é atualmente composto por 91 lotes: 90 lotes com uso destinado a Habitação e 1 
lote com uso destinado a Hotel.  
A alteração ao loteamento proposta, consiste na unificação dos lotes 12 e 13, criando apenas 1 
lote (Lote 12) com 1 fogo, com as seguintes características:  
 
Lote 12:  
Área Total do Lote: 1140m2  
Área de Implantação: 360m2  
Área de Construção: 600m2  
Área Descoberta: 780m2  
A proposta prevê a definição da área de implantação do fogo 

 

 
3. Enquadramento no Plano de Urbanização de Serpa:  
A área de intervenção do loteamento enquadra-se, de acordo com o definido no Regulamento do 
PU de Serpa, em “RC2 – Espaços Residenciais Consolidados: Tipo 2” (Art.º 26º e 27º), “Espaços 
de Uso Especial de Turismo Consolidados” (Art.º33º), “Espaços Verdes Urbanos Existentes” e 
“Espaços Verdes Urbanos Propostos” (Art.º40º e 41º).  
A alteração ao loteamento proposta cumpre com os parâmetros de edificabilidade previstos no 
Quadro Regulamentar do Art.º22º, na RC2 – Espaços Residenciais Consolidados: Tipo 2, onde se 
localizam os lotes que se pretendem unificar: 
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4. Cedências:  
Não há lugar à alteração das cedências atualmente previstas no loteamento, uma vez que as áreas 
de implantação e de construção propostas na unificação dos dois lotes correspondem ao 
somatório das áreas atualmente previstas, não alterando os índices de implantação e de 
construção definidos no alvará.  
A proposta prevê 3 lugares de estacionamento no lote pretendido, cumprindo com o definido na 
Portaria n.º216-B/2008 de 3 de Março: 3 lugares/ fogo com a.c. > 300m2.  
 
5. TRIU:  
Não há lugar ao pagamento de taxas, uma vez que a alteração ao loteamento proposta, consiste 
na unificação de dois lotes num lote apenas, com 1 fogo, com as áreas de implantação e de 
construção correspondentes ao somatório das áreas atualmente previstas, não havendo aumento 
de área de construção a contabilizar para o reforço de infraestruturas. 
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6. De acordo com o disposto no n.º8 do Art.º27º do RJUE, a alteração ao loteamento proposta é 
aprovada por simples deliberação da câmara municipal, com dispensa de quaisquer outras 
formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.  
 
B. Proposta:  
Face ao supra exposto, considera-se que o pedido de licenciamento da 4ª alteração ao loteamento 
reúne as condições exigíveis para ser deferido, propondo-se a deliberação sobre a sua aprovação 
em reunião de Câmara.  
De acordo com o definido no n.º7 do Art.º27º do RJUE, a alteração da licença dá lugar a aditamento 

do alvará, devendo a mesma ser comunicada oficiosamente à Conservatória do Registo Predial 

para efeitos de averbamento, contendo a comunicação os elementos em que se traduz a 

alteração.»  

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 4.ª 

alteração ao loteamento, titulado pelo Alvará n.º4/1983, aprovado por deliberação de Câmara de 

18 de Outubro de 1983, referente ao prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artigo n.º90 – 

secção J e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º482, da (extinta) 

Freguesia de Salvador, em Serpa. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

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

prédio sito na Rua da Boavista, n.º 38 e 40 em Serpa 

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

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a câmara municipal pode 

a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução 

de obras de conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de 

salubridade. 

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

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

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

transcrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Aquisição de serviços na área dos seguros – Serviços complementares 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, em informação datada de 24 de setembro 

do corrente ano, refere que, no âmbito da aquisição de serviços na área dos seguros, decorrente 

do seu objeto ser deveras dinâmico no seu acompanhamento e execução, nomeadamente no 

Ramo de Acidentes de Trabalho e Frota, provocado pela atualização da massa salarial, 

designadamente a atualização da RMG e aquisição de novas viaturas para transporte escolar 

respetivamente, torna-se imprescindível acautelar a verba necessária, ao bom cumprimento das 

regras e princípios da contratação pública e do processamento da despesa pública. 

 

A 25/06/2019 foi adjudicado o Concurso Público Internacional acima identificado à empresa 

Caravela - Companhia de Seguros, SA; 

O valor da adjudicação foi de 285.081,00€ (duzentos e oitenta e cinco mil oitenta e um euros e 

zero cêntimos), isento de IVA. 

 

Enquadramento: 

1- Após análise da presente necessidade e do procedimento, torna-se necessário enquadrar o 

acréscimo dos serviços complementares (artº 454º do CCP), sabendo que “são serviços 

complementares aqueles cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato”, que neste 

caso resultam de circunstancias não previstas.” 

 

2- No entanto, e de acordo com o disposto no nº 2 do artº 454º do CCP, torna-se necessário 

verificar os seguintes pressupostos: 

 

a) “não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem 

inconvenientes graves par ao contraente público, ou, embora separáveis, sejam estritamente 

necessários à conclusão do objeto do contrato” 

 

b) “O preço atribuído aos serviços, incluindo o de anteriores serviços a mais, não exceda 10% do 

preço contratual”. 

c) “Tendo o contrato sido celebrado na sequência de concurso público ou de concurso limitado por 

prévia qualificação e o somatório do preço contratual com o preço atribuído aos serviços 

complementares, incluindo o de anteriores serviços a mais, seja exceda os limites previstos na 

alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º, o anúncio do concurso não tenha sido publicado no Jornal Oficial 

da União Europeia”; 

 

3- Neste contexto de verificação e enquadramento, o contrato adicional traduz-se num encargo 

plurianual até ao montante previsível de € 23.800, representando 8,35% do valor inicial, 

decomposto pelas rubricas económicas 020212 e 01030901 relativas à Orgânica 02.  

 

Assim, submetem ao Órgão Executivo, entidade competente para contratar, nos termos do artigo 

18, nº 1 alínea b) do DL 197/99 de 8 de junho, a aprovação dos serviços complementares e 
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respetiva minuta de contrato, respeitante ao contrato adicional nº 1 do contrato nº 25/2019- 

Prestação de Serviços na Área dos Seguros, assinado em 25/06/2019. 
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MINUTA DO ADICIONAL Nº 1 AO CONTRATO Nº 25/2019 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DOS SEGUROS 

--------Aos _________ dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, nesta cidade de Serpa, edifício 

dos Paços do Município, Divisão de Administração, Financeira, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, 

Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, foi elaborado o presente contrato por Fernanda da 

Conceição Barradas, Oficial Público, designado por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Serpa, proferido em 11/01/2018, de harmonia com o disposto no nº 2, alínea b) do artigo 35º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro tendo como outorgantes:-----------------------------------------------------------

Primeiro: Tomé Alexandre Martins Pires, natural da freguesia de Pias, concelho de Serpa, com residência 

profissional no edifício da Câmara Municipal de Serpa, Presidente da Câmara Municipal de Serpa, e nessa 

qualidade representante do respetivo Município, Pessoa Coletiva nº 501 112 049, com poderes para o ato, 

nos termos do artigo 35º nº 1, alínea a) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. ------- 

Segundo: ___________________, com domicilio profissional na Av. Casal Ribeiro, 14, 1000-092 Lisboa, 

titular do cartão Cidadão nº _________________, com validade até _______________, emitido pela 

República Portuguesa, que outorga na qualidade de procurador e representante legal, com poderes para o 

ato, em representação de: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Caravela- Companhia de Seguros, SA., com sede na Av. Casal Ribeiro, 14, 1000-092 Lisboa, Pessoa 

Coletiva nº 503640549, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o mesmo número, 

que corresponde à anterior matricula nº 5942/19960516, com capital social de € 14.388.315,20, conforme 

Certidão Permanente, subscrita em __________ e válida até ___________.--------------------------------------- 

-------- Verifiquei a identidade do primeiro outorgante por meu conhecimento pessoal, bem como os 

poderes e a qualidade em que outorga. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A identidade do segundo outorgante foi verificada pela cópia do respetivo cartão de cidadão fornecida 

pelo seu titular e os poderes que legitimam a sua intervenção, foram conferidos pela Certidão Permanente 

e procuração de delegação de poderes da empresa adjudicatária, datada de ___________, autenticada a 

___________, pela Advogada __________com a CP __________, documentos junto ao presente contrato, 

submetidos na Plataforma Eletrónica SaphetyGov, alojada em www.saphety.com, (adiante designada por 

plataforma eletrónica), utilizada por este Município. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Pelo primeiro outorgante, na qualidade em que outorga, foi dito: -------------------------------------------- 

------- Que de acordo com a deliberação do órgão executivo de ____________em que foi aprovado a 

realização de serviços complementares e aprovação da minuta do contrato, respetivamente, celebra com 

o segundo outorgante, o presente contrato adicional ao Contrato inicial nº 25/2019, celebrado em 

25/06/2019, nos termos do disposto no artigo 454º nº 1 e nº 2 do Código dos Contratos Públicos (de ora 

em diante designado CCP), 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 na sua atual redação, rege-se pelas seguintes 

cláusulas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------Primeira-------------------------------------------------- 

-------- O objeto do contrato consiste em serviços complementares, no ramo de acidentes de trabalho, 

provocado pela atualização da RMG e aquisição de novas viaturas para transporte escolar respetivamente, 
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torna-se imprescindível acautelar a verba necessária, ao bom cumprimento das regras e princípios do 

processamento da despesa pública.--------- 

--------------------------------------------------Segunda------------------------------------------------- 

--------- O contrato adicional traduz-se num encargo plurianual até ao montante de € 23.800, isento de Iva, 

nos termos do artigo 9º do CIVA, decomposto pelas rubricas económicas 020212 e 01030901 relativas à 

Orgânica 02.------------------------------------------- --------------------------------------------------Terceira-------------------  

-------- O pagamento do prémio será efetuado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir 

da data da receção nos serviços da Autarquia, da Fatura/Aviso de Pagamento.------------------------------------  

--------O atraso no pagamento das obrigações pecuniárias previstas no ponto anterior, rege-se pelo disposto 

no artigo 1º da Lei 3/2010 de 27 de abril, conjugado com os artigos 299º e 299º-A, e artigo 326º do Código 

dos Contratos Públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------Quarta--------------------------------------------------- 

--------O período de vigência deste contrato adicional, acompanha a execução do contrato nº 25/2019, que 

termina em 30/06/2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------Quinta--------------------------------------------------- 

-------- O encargo total deste contrato, indicado na Cláusula Terceira, será suportado pelo orçamento do 

corrente 2020, 2021 e 2022, de acordo com o disposto no nº 1, artigo 6º da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro 

e artigo 22º, nº 1 e 6 do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho e autorização da Assembleia Municipal 

proferida em sessão realizada em 28 de fevereiro de 2019, sendo custeado da forma a seguir indicada, 

sem exceder os valores plurianuais já anteriormente aprovados:--------------------------------------------------------

----- 

------- Para o ano de 2020, até à quantia de 5.800,00€, isento de Iva. ----------------------------------------------- 

------- Para o ano de 2021, até à quantia de 12.000,00€, isento de Iva;---------------------------------------------- 

------- Para o ano de 2022, até à quantia de 6.000,00€, isento de Iva;------------------------------------------------ 

------- Ao montante fixado em cada ano é acrescido do saldo apurado do ano que antecede.------------------- 

--------------------------------------------------Sexta---------------------------------------------------- 

-------- O encargo de 2020, indicado na Cláusula Oitava, será suportado pelo orçamento do corrente 2020, 

sendo-lhe atribuído o compromisso sequencial, gerado pela aplicação em uso neste Município.--------------- 

--------------------------------------------------Sétima---------------------------------------------------- 

-------- O presente contrato começará a produzir os seus efeitos, com a sua assinatura, sem o visto 

prévio do Tribunal de Contas, dada a isenção prevista no artigo 48º da Lei nº 98/97, de 26 de agosto. -----

Oitava 

-------- Os segundos outorgantes e demais intervenientes devem guardar sigilo sobre toda a informação e 

documentação técnica e não técnica, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou relacionado com a 

execução do contrato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Todos os outorgantes aceitam o contrato nos termos exarados, que o mesmo se rege pelo Código 

dos Contratos Públicos, de acordo com o artigo 51º, e que na resolução dos casos omissos ou divergências 

aplicar-se-ão as disposições legais em vigor, conforme o artigo 96º, nº. 5, e nº. 6, do Código dos Contratos 

Públicos, o Caderno de Encargos, e a proposta adjudicada que as alterações que lhe foram sujeitas. ------ 

-------- Arquivam-se os seguintes documentos: --------------------------------------------------------------------------- 
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--------Documento Um: Informação emanada pelo Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública; --- 

--------Documento Dois: Certificados do Registo Criminal dos Administradores da empresa adjudicatária, 

emitidos em ______________ e válidos até ____________; --------------------------------------------------------- 

--------Documento Três- Certificado do Registo Criminal da empresa adjudicatária emitido em ______ e 

válido até ____________;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Documento Quarta: Declaração de situação contributiva regularizada perante a Segurança Social, 

da empresa adjudicatária, emitida pelo Serviço de Segurança Social Direta em __________, válida pelo 

prazo de 4 (quatro) meses; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Documento Cinco: Certidão de situação tributária regularizada da empresa adjudicatária, emitida 

pelo Serviço de Finanças de ______ em ________, válida pelo prazo de 3 (três) meses; ----------------------- 

--------Documento Seis: Certidão Permanente atualizada da empresa adjudicatária;----------------------------- 

--------Documento Sete: Cópia do Cartão de Cidadão do representante do 2º outorgante;--------------------- 

--------Documento Oito: Procuração de delegação de poderes atrás identificada;-------------------------------- 

--------Documento Nove: Ficha de Compromisso emitida pela Unidade de Gestão Financeira;----------------- 

Nestes termos, é assinado o presente contrato pelos outorgantes.------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, nos termos do artigo 18, n.º 1 alínea b) do D.L. 197/99 de 8 de junho, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores do PS, aprovar os serviços 

complementares e respetiva minuta de contrato, acima transcrita, respeitante ao contrato adicional 

nº 1 do contrato nº 25/2019 - Prestação de Serviços na Área dos Seguros, assinado em 

25/06/2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Pedido de renúncia ao ónus de não alienabilidade e de preferência – Lote 18-A 

da Zona de Atividades Económicas de Pias 

O Serviço de Assessoria Jurídica, em informação datada de 28 de setembro do corrente ano, 

refere que, o requerente José Maria Carrasco, em representação de J S Alumínios, Lda, por doc. 

E/10202/2020, de 27/08, solicita, a pedido da entidade bancária que irá conceder crédito bancário 

para a construção no lote de terreno 18-A, sito na ZAE de Pias, que lhe seja emitida declaração a 

atestar que em caso de execução, não exercerá o direito que lhe confere o ónus registado sobre 

o lote. 

Face ao pedido formulado informa-se: 

1-O lote de terreno número 18-A sito no Loteamento da Zona de Atividades Económicas de Pias, 

prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2765, freguesia de Pias, descrito na CRP sob o 

número 4880/20161130, foi adquirido ao Município de Serpa, pela entidade requerente, por 

escritura realizada no dia seis de fevereiro do corrente ano de 2020; 

2- O lote de tereno foi vendido com o fim de construção de edificação destinada à fabricação de 

portas e janelas metálicas, constando da respetiva escritura, entre outras, a seguinte obrigação: 
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“A alienação do lote de terreno e respetiva construção não deve ser feita durante os primeiros dez 

anos, salvo casos de força maior que serão objeto de apreciação caso a caso, podendo a 

alienação ser autorizada”; 

3- Na sequência do pedido de empréstimo bancário para financiamento da construção, formulado 

pela requerente, verifica-se que a entidade bancária não se pronunciou de forma favorável tendo 

em consideração o ónus registado de alienabilidade e de preferência que recaem sobre o imóvel, 

pelo que exige declaração a atestar que, em caso de execução o Município de Serpa não exercerá 

o direito que lhe confere o ónus registado sobre o lote; 

4-A situação exposta, à semelhança de outras de natureza idêntica, deve merecer a devida 

atenção tendo em vista potenciar a possibilidade de construção no lote vendido pelo que, 

considerando as razões invocadas, cabe à câmara municipal, pronunciar-se sobre a alienação ou 

oneração de bens imóveis ao abrigo do disposto no artigo 33.º nº 1 alínea g) do Regime Jurídico 

das autarquias locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

 Assim, propõe-se que o órgão executivo se pronuncie e autorize a renúncia ao ónus de não 

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

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

empréstimo à construção no lote de terreno número18-A sito no Loteamento da Zona de Atividades 

Económicas de Pias, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2765, freguesia de Pias, descrito 

na CRP sob o número 4880/20161130. 

Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, recorda que já foram apresentados outros pedidos de teor semelhante, que 

mereceram deliberação favorável do órgão executivo. No entanto, também salienta que, 

procedendo-se à renúncia do ónus de não alienabilidade no prazo de 10 anos e do ónus de 

preferência em caso de transmissão, o Município não fica com qualquer proteção, no caso do 

requerente decidir não construir ou vender o prédio a terceiros. -------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, renunciar ao ónus de não 

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

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

empréstimo à construção no lote de terreno número18-A sito no Loteamento da Zona de Atividades 

Económicas de Pias, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2765, freguesia de Pias, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o número 4880/20161130. -------------------------------------- 
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9. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival 

– artigo 4 H Santa Maria – “Olival das Rebolas”, Serpa – Requerente: Oliserpa, 

Lda 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, que 

a seguir se transcreve:  

 

«- Situação do prédio rústico denominado "Courela da Capelinha", sito ao artigo 4 H, da freguesia 

de Santa Maria, face à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa, aprovada por deliberação da 

Assembleia Municipal de Serpa, em sessão de 27 de setembro de 2019 e publicada no Diário da 

República n.º 29/2020, de 11 de fevereiro, na II.ª Série, através do Aviso n.º 2361/2020 “Aprovação 

das medidas Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa. 

 

Prédio rustico inserido na faixa exterior ao perímetro urbano (extensão linear de 500,0 metros) de 

acordo com o nº 2 do artigo 1º esta sujeito as Medidas Preventivas Revisão PDM de Serpa. 

 

As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem na 

sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações: 

 a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  

 b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

A realização das ações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, ficam dependentes de parecer 

vinculativo a emitir pela Câmara Municipal de Serpa.» 
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 Deliberação  

Debatido o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo para a 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, para nova apreciação técnica do assunto, com 

informação a elaborar de forma mais explicita e pormenorizada, devendo também ser incluída uma 

planta com delimitação do limite do perímetro urbano e afastamento dos 500 metros do perímetro 

urbano, de acordo com as medidas preventivas aprovadas. ------------------------------------------------- 

 

 

10. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival 

– Artigo 106 H, Santa Maria – “Capelinha”, Serpa – Requerente: Oliserpa, Lda. 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, que 

a seguir se transcreve:  

 

«Situação do prédio rústico denominado "Capelinha", sito ao artigo 106 H, da freguesia de Santa 

Maria, face à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa, aprovada por deliberação da 

Assembleia Municipal de Serpa, em sessão de 27 de setembro de 2019 e publicada no Diário da 

República n.º 29/2020, de 11 de fevereiro, na II.ª Série, através do Aviso n.º 2361/2020 “Aprovação 

das medidas Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa. 

 

Prédio rustico inserido na faixa exterior ao perímetro urbano (extensão linear de 500,0 metros) de 

acordo com o nº 2 do artigo 1º esta sujeito as Medidas Preventivas Revisão PDM de Serpa. 

 

As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem na 

sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações: 

 a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  

 b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

A realização das ações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, ficam dependentes de parecer 

vinculativo a emitir pela Câmara Municipal de Serpa.» -------------------------------------------------------- 
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Ata n.º 21/2020 – Reunião de 28 de outubro 

 

 27 
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 Deliberação  

Debatido o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo para a 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, para nova apreciação técnica do assunto, com 

informação a elaborar de forma mais explicita e pormenorizada, devendo também ser incluída uma 

planta com delimitação do limite do perímetro urbano e afastamento dos 500 metros do perímetro 

urbano, de acordo com as medidas preventivas aprovadas. ------------------------------------------------- 

 

 

11. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival 

– Artigo 105 H, Santa Maria – “Capelinha”, Serpa – Requerente: Oliserpa, Lda. 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, que 

a seguir se transcreve:  

 

«Situação do prédio rústico denominado "Capelinha", sito ao artigo 105 H, da freguesia de Santa 

Maria, face à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa, aprovada por deliberação da 

Assembleia Municipal de Serpa, em sessão de 27 de setembro de 2019 e publicada no Diário da 

República n.º 29/2020, de 11 de fevereiro, na II.ª Série, através do Aviso n.º 2361/2020 “Aprovação 

das medidas Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa. 

 

Prédio rustico inserido na faixa exterior ao perímetro urbano (extensão linear de 500,0 metros) de 

acordo com o nº 2 do artigo 1º esta sujeito as Medidas Preventivas Revisão PDM de Serpa. 

 

As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem na 

sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações: 

 a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  

 b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

A realização das ações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, ficam dependentes de parecer 

vinculativo a emitir pela Câmara Municipal de Serpa.» --------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Debatido o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo para a 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, para nova apreciação técnica do assunto, com 

informação a elaborar de forma mais explicita e pormenorizada, devendo também ser incluída uma 

planta com delimitação do limite do perímetro urbano e afastamento dos 500 metros do perímetro 

urbano, de acordo com as medidas preventivas aprovadas. ------------------------------------------------- 
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12. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival 

– Artigo 88 H, Santa Maria – “Capelinha”, Serpa – Requerente: Oliserpa, Lda.  

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, que 

a seguir se transcreve:  

 

«Situação do prédio rústico denominado "Capelinha", sito ao artigo 88 H, da freguesia de Santa 

Maria, face à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa, aprovada por deliberação da 

Assembleia Municipal de Serpa, em sessão de 27 de setembro de 2019 e publicada no Diário da 

República n.º 29/2020, de 11 de fevereiro, na II.ª Série, através do Aviso n.º 2361/2020 “Aprovação 

das medidas Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa. 

 

Prédio rustico inserido na faixa exterior ao perímetro urbano (extensão linear de 500,0 metros) de 

acordo com o nº 2 do artigo 1º esta sujeito as Medidas Preventivas Revisão PDM de Serpa. 

 

As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem na 

sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações: 

 a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  

 b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

A realização das ações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, ficam dependentes de parecer 

vinculativo a emitir pela Câmara Municipal de Serpa.» -------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Debatido o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo para a 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, para nova apreciação técnica do assunto, com 

informação a elaborar de forma mais explicita e pormenorizada, devendo também ser incluída uma 

planta com delimitação do limite do perímetro urbano e afastamento dos 500 metros do perímetro 

urbano, de acordo com as medidas preventivas aprovadas. ------------------------------------------------- 
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13. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival 

– Artigo 251 F, Santa Maria – “Padre Pinto” – requerente: Oliserpa, lda.  

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, que 

a seguir se transcreve:  

 

«Situação do prédio rústico denominado "Padre Pinto", sito ao artigo 251 F, da freguesia de Santa 

Maria, face à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa, aprovada por deliberação da 

Assembleia Municipal de Serpa, em sessão de 27 de setembro de 2019 e publicada no Diário da 

República n.º 29/2020, de 11 de fevereiro, na II.ª Série, através do Aviso n.º 2361/2020 “Aprovação 

das medidas Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa. 

 

Prédio rustico inserido na faixa exterior ao perímetro urbano (extensão linear de 500,0 metros) de 

acordo com o nº 2 do artigo 1º esta sujeito as Medidas Preventivas Revisão PDM de Serpa. 

 

As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem na 

sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações: 

 a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  

 b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

A realização das ações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, ficam dependentes de parecer 

vinculativo a emitir pela Câmara Municipal de Serpa.» --------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Debatido o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo para a 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, para nova apreciação técnica do assunto, com 

informação a elaborar de forma mais explicita e pormenorizada.  ------------------------------------------ 
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14. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival 

– Artigo 3 C, Vila Verde de Ficalho – “Pé da Serra” – Requerente: João Guilherme 

dos Santos Anastácio  

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, que 

a seguir se transcreve:  

 

«Situação do prédio rústico denominado “Pé da Serra", sito ao artigo 3 C, da freguesia de Vila 

Verde de Ficalho, face à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa, aprovada por deliberação 

da Assembleia Municipal de Serpa, em sessão de 27 de setembro de 2019 e publicada no Diário 

da República n.º 29/2020, de 11 de fevereiro, na II.ª Série, através do Aviso n.º 2361/2020. 

Aprovação das medidas Preventivas a revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa. 

 

Enquadramento: 

Carta de Ordenamento: Prédio afeto na sua totalidade a espaços Agrossilvopastoris, zona este 

do prédio rustico inserido em “Habitats classificados na Rede Natura 2000 com cursos de agua e 

albufeiras existentes/previstas”. 

 

Carta de Condicionantes: Prédio totalmente afeto a “Reserva Ecológica Nacional – REN” e 

Domínio Publico Hídrico. Zona Este e Oeste inserida em Zona de Especial Conservação 

PTCON0053 e Zona de Proteção Especial PTZPE0045 - Mourão/Moura/Barrancos. Zona central 

do prédio rustico afeto a “sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou exemplares 

isolados.” 

 

Prédio rustico analisado ao abrigo do nº1 do art. 1º “São estabelecidas medidas preventivas para 

a totalidade do solo rural identificado no Plano Diretor Municipal de Serpa, objeto de revisão, com 

exceção dos espaços agrícolas de regadio, dos espaços de ocupação Turística e dos espaços 

afetos à exploração de recursos geológicos” 

As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem na 

sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações:  

a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;   

b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

A realização das ações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, ficam dependentes de parecer 

vinculativo a emitir pela Câmara Municipal de Serpa.» -------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Debatido o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo para a 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, para nova apreciação técnica do assunto, com 

informação a elaborar de forma mais explicita e pormenorizada, não fazendo apenas o 

enquadramento, no que diz respeito à Carta de Ordenamento e Carta de Condicionantes, mas 

devendo referir-se de forma objetiva, as áreas onde é permitido o arranque e posterior plantação 

e as áreas onde existe essa objeção, e incluir também uma planta com delimitação do limite do 

perímetro urbano e afastamento dos 500 metros do perímetro urbano, de acordo com as medidas 

preventivas aprovadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Administração Regional de Saúde do Alentejo – Pedido de parecer sobre 

escalas de turno de serviço das farmácias para 2021 

Na sequência do pedido apresentado pela Administração Regional de Saúde do Alentejo, através 

de email datado de 20 de outubro do corrente ano e em cumprimento do disposto no artigo 14º do 

DL n.º 7/2011, de 10 de janeiro e dos artigos 2.º e 3º da Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à proposta de escala de 

turnos das farmácias deste Município, para o ano de 2021, a qual consta dos anexos à presente 

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

 

      

16. BAAL 17 – Pedido de apoio para despesas extraordinárias da 21.ª edição da 

Noites Na Nora 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa que o BAAL 17 – 

Companhia de Teatro, solicita apoio às despesas extraordinárias da 21ª edição da Noites Na Nora, 

no valor de 3 217.56€. 

Apesar de ser uma atividade incluída em plano de atividades, a situação apresentada de 

calamidade resultou numa organização excecional de mudança de local com algumas ações, 

despesa com material, plano de contingência, segurança, limpeza, levando à realização de 

despesa extraordinária para obter resposta e ir de encontro ao exigido em situação de calamidade. 

A entidade encontra-se registada no Conselho Municipal do Movimento Associativo. 

A Gestão Financeira procedeu ao cabimento n.º 22445. ----------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de 

Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à 

Companhia de Teatro BAAL 17, um subsidio no valor de 3.217,56 € (três mil, duzentos e dezassete 

euros e cinquenta e seis cêntimos), respeitante às despesas extraordinárias da 21.ª edição da 

Noites Na Nora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo 

de 2020/2021 – 4.ª Fase 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 21 do corrente mês de outubro 

(Doc. 7821), refere que, após aprovação em reunião de 02-09-2020, do Plano de Auxílios 

Económicos para os alunos do 1º ciclo do Ensino Básico, conforme competências do Município 

em matéria de Ação Social Escolar, deram entrada, após período de candidaturas, novos pedidos 

de apoio, aos quais foi dado a designação de 4ª fase ao plano.  

Os alunos estão posicionados de acordo com o escalão do abono de família de que beneficiam, 

conforme estipulado no Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da Secretária de 

Estado Adjunta e da Educação.  

Para atribuição destes apoios, a Unidade de Gestão Financeira procedeu aos seguintes 

cabimentos com os n.ºs sequenciais:  

o Refeições: 22194;  

o Material escolar: 22193  

 

 Deliberação  

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, atribuir os auxílios económicos, cujas 

candidaturas deram entrada na autarquia após a reunião do Órgão Executivo, de 2 de setembro 

de 2020, conforme listagem que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------- 

 

18. Programa Eco-Escolas 2020/2021 – Parceria com as escolas 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, na edição do presente ano letivo 

manifestaram interesse em participar no referido programa as seguintes escolas: 

 

Agrupamentos Escolas nº 1 de Serpa 

 Escola Básica Abade Correia da Serra; 

 Escola Básica Integrada de Pias 

 

Agrupamento de Escola nº 2 de Serpa 

 Escola Secundária de Serpa 

 Escola Básica nº 1 de Vila Nova de S. Bento 

 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

 

Para que as escolas efetuem a respetiva inscrição, com data limite até ao próximo dia 30 de 

outubro, é necessário estabelecerem parcerias com várias entidades do concelho e, 

nomeadamente com o município, pelo que solicitam a continuidade do apoio por parte desta 

Autarquia, à semelhança dos anos anteriores, com a emissão da declaração de compromisso, 

conforme minuta em anexo, e o pagamento da inscrição de cada escola, com o valor unitário de 

70€. 
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O Programa Eco-Escolas é um programa internacional coordenado em Portugal pela Associação 

Bandeira Azul que se destina a todos os graus de ensino. Com o objetivo principal de encorajar o 

desenvolvimento de atividades, visando a melhoria do desempenho ambiental das escolas, 

contribuindo para a alteração de comportamentos e do impacto das preocupações ambientais nas 

diferentes gerações, reconhecendo e premiando o trabalho por elas desenvolvido. 

 

Visa, ainda, criar hábitos de participação e de cidadania, tendo como objetivo principal encontrar 

soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade. São, também, 

preocupações deste programa o apoio a muitas das atividades que as escolas desenvolvem, 

procurando constituir um contributo para a criação de parcerias com os respetivos municípios. 

 

No âmbito da parceria, são deveres do município:   

 Participar, na medida do possível, na implementação do plano de ação de cada escola e 

nas reuniões do Conselho Eco-Escolas; 

 Apoiar a inscrição no valor unitário de 70€ no programa, perfazendo um valor total de 350€ 

para as cinco escolas do concelho, designadas por Eco-Escolas. 

 

O Programa abrange um conjunto de iniciativas, de que são exemplos, os concursos: Brigada 

Verde, Escola da Energia, Geração Depositrão, Poster Eco-Código e a Exposição Eco-itinerante. 

 

Informa-se que, no ano letivo 2019/2020, no concelho de Serpa foram galardoadas pelas boas 

práticas e atividades desenvolvidas a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa e a 

Escoa Básica nº 1 de Vila Nova de S. Bento. 

 

Face ao dinamismo demonstrado ao longo dos anos pelas várias escolas envolvidas no projeto, 

com a realização de atividades e a participação em atividades do município sempre que é 

solicitada a adesão, considera-se de todo o interesse que seja renovado o apoio às escolas acima 

indicadas com a emissão da declaração de compromisso e o pagamento das inscrições, no total 

de 350€.  

Para esta despesa a Gestão Financeira estabeleceu o cabimento n.º 22446. --------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a importância do desenvolvimento 

do Programa Eco-Escolas neste concelho, para o ano letivo 2020/2021 e procurará colaborar com 

a escola, dentro das suas possibilidades, recursos disponíveis e necessidades das escolas, 

contribuindo para a implementação do Programa e com a ABAE, assumindo os direitos e deveres 

de município parceiro, por forma a viabilizar a inscrição e monitorização da qualidade de 

implementação do Programa. –---------------------------------------------------------------------------------------- 
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19. Movimento Chão Nosso – Manifesto 

Procedeu-se à análise do seguinte email, datado de 21 de setembro do corrente ano: 
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 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente referiu que o objetivo deste Movimento é chamar a atenção 

para determinadas situações, com uma postura muito pró-ativa e decorreu em Serpa, uma 

iniciativa no ultimo fim de semana, cujo tema foi a defesa do património arqueológico, com 

intervenções muito interessantes sobre esta temática. -------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano disse que, desde a conferência de imprensa que realizaram para 

apresentação deste Movimento, que tem seguido as iniciativas realizadas e das pessoas que 

apoiam este Movimento existe uma carga ideológica e das próprias fundadoras, afetas á CDU e 

ao PCP, mas isso não impede que se concorde com os objetivos do Manifesto e por isso, os eleitos 

do PS são favoráveis à subscrição do manifesto, identificam-se com os seus objetivos e fazem 

votos para que, a rede de apoiantes e de iniciativas, alargue o seu âmbito e não fique restrito, em 

termos ideológicos, como tem estado nestes primeiros tempos, para que tenha uma maior 

abrangência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que qualquer pessoa pode subscrever este Manifesto, independentemente 

das suas posições politicas e lembrou que, na iniciativa que se realizou em Serpa, todas as 

intervenções que ocorreram foram muito equilibradas e o objetivo é chamar a atenção para o que 

se passa e quem adere ao Movimento pode fazer sugestões e dar contributos. ----------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, subscrever o manifesto, acima transcrito, do 

Movimento Chão Nosso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

20. Acordo de colaboração para remoção de materiais de construção com amianto 
na sua composição da Escola Básica Abade Correia da Serra e Escola n.º 1 de 
Vila Nova de S.Bento 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do seguinte acordo de 
colaboração, a celebrar com o Ministério da Educação, para remoção de materiais de construção 
com amianto na sua composição da Escola Básica Abade Correia da Serra e Escola Básica n.º 1 
de Vila Nova de S.Bento: 
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21. Iniciativa Feliz Natal com o Comércio Local 2020 – Proposta de normas de 

funcionamento  

A Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 23 do corrente mês de 

outubro, refere que: 

- considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do 

desenvolvimento económico, de acordo com o disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) 

conjugado com o disposto no nº 33, alínea ff), ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, no 

âmbito da estratégia de valorização e promoção da atividade económica; 

 

- Considerando que o município de Serpa promove anualmente a campanha de incentivo às 

compras no comércio local, com a iniciativa “O melhor do Natal vem do Concelho de Serpa - 

Feliz Natal com o Comércio Local”  
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Propõe para apreciação do órgão executivo, as normas de funcionamento da iniciativa que se 

propõe que decorra de 20 de novembro a 31 de dezembro de 2020. 

 

Informa ainda que, no contexto de pandemia atual e como forma de estimular a atividade comercial 

e económica foi alargado o tempo de duração da iniciativa e duplicado o valor total dos prémios a 

atribuir, passando para um total de 10.000 euros, aumentando-se igualmente os prémios a atribuir, 

que passam a ser de 100 prémios com um valor de 100 euros cada, permitindo assim alargar a 

abrangência da iniciativa. 

A esta despesa corresponde o cabimento com o n.º sequencial 22467. 
 

 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

 

Preâmbulo 

A estratégia seguida pelo município de Serpa no domínio da dinamização económica tem como uma das 

prioridades o apoio à revitalização e valorização dos recursos e agentes económicos locais, gerando mais 

oportunidades e fomentando o reforço da capacidade de atração de investimento e de produção de valor.  

 

Em simultâneo com a preocupação permanente de reforçar a qualidade de vida da população, no sentido 

do desenvolvimento sustentável que prosseguimos e onde o turismo é, igualmente, uma das áreas a 

privilegiar, o incentivo ao comércio local concelhio é um dos domínios onde é fundamental continuar a 

trabalhar. 

 

Considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento económico, de 

acordo com o disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) conjugado com o disposto no nº 33, alínea ff), 

ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, no âmbito da estratégia de valorização e promoção da 

atividade económica, o município de Serpa promove anualmente a campanha de incentivo às compras no 

comércio local, com a iniciativa “O melhor do Natal vem do Concelho de Serpa - Feliz Natal com o 

Comércio Local”  

 

Considerando o contexto de pandemia atual e como forma de estimula  a atividade comercial e económica 

foi alargado o tempo de duração da iniciativa e duplicado o valor total dos prémios a atribuir, passando para 

um total de 10.000 euros, aumentando-se igualmente os prémios a atribuir, que passam a ser de 100 

prémios, com um valor de 100 euros cada, permitindo assim alargar a abrangência da iniciativa. 

  

Objeto 

O presente documento define as normas de funcionamento desta ação, que irá decorrer de 20 de novembro 

a 31 de dezembro de 2020. 

 

Âmbito 

A iniciativa tem âmbito concelhio e é aberta a todos os estabelecimentos de comércio, serviços, alojamento 

e hotelaria. 
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Forma de adesão 

1. Podem aderir todas as entidades com atividade comercial no concelho de Serpa 

(empresa/empresário em nome individual). 

2. Excluem-se os estabelecimentos comerciais de “grande dimensão” (com dimensão superior a 2000m 

2) e de “grupo” de acordo com a definição do DL nº 10/2015 de 16 de janeiro, nº 2 alínea x) e y).  

3. Para aderir à ação, os estabelecimentos devem contactar o CADES - Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico de Serpa, situado na Rua Luís de Almeida e Albuquerque n.º 2-4, 

presencialmente,  através do e-mail cades@cm-serpa.pt ou através do telefone 284 549 840 e 

preencher a respetiva ficha de adesão. 

4. Apenas poderão participar os estabelecimentos que tenham aderido à ação. 

5. O prazo de inscrição dos estabelecimentos comerciais é de 2 a 13 de novembro de 2020. 

6. Os estabelecimentos aderentes são identificados com um dístico, entregue pelo município. 

 

Funcionamento  

1. Cada estabelecimento aderente recebe blocos de bilhetes de oferta, independentemente do número 

de pontos de venda. 

2. Cada bilhete é composto por duas partes destacáveis identificadas como talão e canhoto  

3. Os estabelecimentos que esgotem os bilhetes disponibilizados podem solicitar mais.  

4. Por cada 15 euros de compras efetuadas pelos clientes, o comerciante entrega um bilhete de oferta e 

a respetiva fatura. Assim, por cada múltiplo de 15 euros deve entregar um número equivalente de 

bilhetes, até ao limite máximo de 8. 

5. Os canhotos devem ser devidamente preenchidos pelos clientes e colocados em caixa própria 

existente nos estabelecimentos, disponibilizada pelo município. 

6. O cliente guardará o cupão juntamente com a respetiva fatura. 

7. Nenhuma das lojas aderentes pode negar a entrega dos bilhetes a que o cliente tem direito, nem 

entregar bilhetes em excesso. 

8. Não podem participar os proprietários, gerentes ou funcionários dos estabelecimentos aderentes com 

bilhetes do próprio estabelecimento.  

 

Bilhetes 

1. Os estabelecimentos devem entregar os bilhetes e a respetiva fatura de pagamento (pode ser fatura 

simplificada) ao cliente 

2. Os “canhotos” a serem sorteados têm de estar todos preenchidos pelo cliente, sendo obrigatório o 

número de contacto. O preenchimento dos dados implica o consentimento de quem os fornece de livre 

explícita e informada vontade, nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

3. O comerciante entrega a caixa com os canhotos (depositados pelos clientes) na respetiva Junta de 

Freguesia. 

4. As caixas com os canhotos serão recolhidas, pelos serviços do município e colocados numa tombola 

para serem sorteados. 

 

 

 

Prémios 

1. São atribuídos 100 prémios, no valor de 100 euros cada um, entregues através de vales de oferta. 

mailto:cades@cm-serpa.pt
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2. O sorteio é efetuado no dia 6 de janeiro, às 10h30, no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

de Serpa. 

3. Não são considerados os canhotos que não estejam corretamente preenchidos. 

4. Os vales de oferta serão aplicados em compras em qualquer um dos estabelecimentos aderentes. 

5. Os vales de oferta são válidos até 31 de maio de 2021. 

 

Entrega de Prémios 

1. A entrega dos prémios é feita no CADES no prazo de 30 dias contados após a data da atribuição, salvo 

situações devidamente justificadas. 

2. Para a entrega dos prémios deve ser apresentado o cupão referente ao “canhoto” premiado e a 

respetiva fatura. 

3. Pode ser entregue mais do que um prémio a cada participante.   

Divulgação dos resultados 

Os cupões premiados serão divulgados na página da internet da Câmara Municipal de Serpa e no facebook 

Serpa Terra Forte. 

 

Casos Omissos 

Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares disse que os eleitos do PS estão obviamente 

a favor desta iniciativa e é de louvar, sobretudo nesta fase que vivemos e com as dificuldades que 

o comércio local está a atravessar, no entanto, criaram-se algumas expetativas de que houvesse 

outro tipo de medidas por parte da Câmara, durante o período mais difícil da pandemia. Reforça a 

importância desta medida, que neste ano tem uma importância especial, mas deixa o reparo de 

que de facto, existia a expectativa de que existissem outras medidas, para além de se comprar no 

comércio local e se pagar a horas e poderia ter havido outra dinâmica e nunca se concretizou 

nada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente disse que, em relação a esta iniciativa foram duplicados os valores e juntaram-

se outras componentes e estamos a trabalhar para a criação de outros canais para a venda dos 

produtos locais, para que se possa comprar virtualmente e essa compra virtual poder também vir 

a ser incluída neste sorteio e já se pediu uma proposta a uma empresa do concelho, para que 

fosse criada essa loja virtual.  

Disse ainda que têm vindo a ser concretizadas algumas ações, que não são tão divulgadas, mas 

que de alguma forma, contribuem para minorar os efeitos decorrentes da pandemia, 

nomeadamente, o apoio a restaurantes e cafés, na criação de zonas exteriores para esplanadas 

e aumento de outras já existentes e até são os serviços da autarquia que apoiam no desenho 

dessas esplanadas e analisar se será possível a existência de cobertura para a época do inverno, 

que em circunstâncias normais não seria autorizado, mas face à redução de mesas para cumprir 

o distanciamento, será uma forma de apoiar esses comerciantes, para que consigam manter a 

clientela.  
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A partir do próximo mês, a Confederação Portuguesa de Pequenas e Médias Empresas, de acordo 

com um protocolo que temos, vai começar a fazer o atendimento às micro e pequenas empresas 

do concelho, no espaço do CADES e até final do ano, irá ser lançada uma obra, das várias obras 

que irão surgir, inferiores a 150.000€, que terão, em primeiro lugar, convite às empresas do 

concelho e até final do próximo ano, irão decorrer atividades que foram pensadas, no âmbito dos 

problemas causados pela pandemia. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com as normas de funcionamento, 

acima transcritas, da iniciativa “Feliz Natal com o Comércio Local”, para o ano de 2020.  

 

 

22. Proposta de Protocolo com a União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e 

Vale de Vargo para transporte de alunos do Ensino Básico 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a seguinte proposta de protocolo:  

 
Proposta de Protocolo com a União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo para transporte 

de alunos do Ensino Básico 
 

Ao abrigo da Lei 75/2013 de 12 de setembro, que confere ao município a responsabilidade de 
assegurar, organizar e gerir os transportes escolares, propõe-se a realização de protocolo 
 
Entre 
O Município de Serpa, com sede nos Paços do Concelho, na Praça da República, em Serpa, 
pessoa coletiva de direito público nº 501 112 049, neste ato representado pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Serpa, Tomé Alexandre Martins Pires, na qualidade de 1º outorgante 
e 
A União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, com sede na Praceta Dona 
Maria do Carmo Orta Barroso nº 1, em Vila Nova de São Bento, pessoa coletiva nº 510 841 112, 
neste ato representada pela Srª. Presidente da União de Freguesias, Maria Manuela Martins 
Valente Pica, na qualidade de 2º outorgante, que se rege pelas seguintes cláusulas: 
 

Artigo1º 
Objeto 

O presente protocolo visa a definição dos termos de colaboração da União de Freguesias de Vila 
Nova de S. Bento e Vale de Vargo com o município de Serpa para transporte de alunos residentes 
em Vale de Vargo, a frequentar a Escola Básica de Pias, às Sextas-feiras (1x por semana), de 
Pias para Vale de Vargo, considerando o ultimo tempo letivo pelas 13h30, sem transporte 
rodoviário até ao final da tarde. 

 
Artigo2º 

Fundamentação 
1- O presente protocolo assume-se por necessário, entre os meses de outubro de 2020 e 

junho de 2021, considerando estarem, à data, identificadas 12 crianças do 5º ano de 
escolaridade nesta situação, identificada com o arranque do ano escolar e após a 
elaboração e aprovação do plano de transportes escolares (em maio 2020). 
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2- Face à dificuldade de ajuste dos horários de transporte pela operadora regular, assume-
se por ajustado o estabelecimento do presente protocolo para resposta célere a uma 
necessidade premente, face às medidas de segurança emanadas no âmbito do combate 
à pandemia covid 19, com restrições na utilização do espaço escolar, nomeadamente 
refeitórios, e na ausência de tempos letivos, no período da tarde e em final de semana. 

3- A proximidade territorial e disponibilidade de recursos da 2ª outorgante para resposta 
específica a este circuito escolar, confirmam a adequabilidade da resposta. 

 
Artigo3º 

Responsabilidades do 1º Outorgante 
1- Compete ao município de Serpa: 

a) Identificar, nominalmente e em articulação com o respetivo Agrupamento de Escolas, 
os alunos para transporte, com as atualizações que eventualmente ocorram. 

b) Transferir para a União de Freguesias a verba de 1550 euros correspondentes a 31 
viagens (Pias-Vale de Vargo), com o custo unitário de 50 euros (motorista e 
combustível, desde Vila Nova de S.Bento) 

c) A transferência enunciada far-se-á em três tranches, no inicio de cada período letivo, 
e mediante os acertos que se entendam por necessários, na eventualidade de não 
realização do transporte conforme estimado 
 

Artigo4º 
Responsabilidades do 2º Outorgante 

2- Compete à União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vargo: 
a) Transportar às sextas-feiras, à exceção das pausas letivas, os alunos e alunas 

identificados pelo município de Serpa, às 13h30, desde a Escola Básica de Pias até Vale 
de Vargo. 

b) Realizar o transporte enunciado cumprindo todas as noemas de segurança associadas ao 
transporte escolar e o cumprimento dos 2/3 de lotação. 

c) Comunicar ao município de serpa qualquer alteração ao teor do presente protocolo de 
colaboração. 

 
Ao presente acordo foi atribuído o cabimento com o nº sequencial 22461.  
Serpa, ___ de outubro de 2020 
 

23. Proposta de Regulamento Municipal do Projeto “Oficina Solidária”  

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 23 de outubro, refere que a 

Câmara Municipal de Serpa, no âmbito da prossecução de uma política social com 

responsabilidade, no domínio da ação social, pretende conceber o Projeto “Oficina Solidária” — 

pequenas reparações na habitação, com o intuito de dar continuidade a uma política social 

eficiente e de proximidade com os munícipes em situação de fragilidade económica e social. 

O Projeto “Oficina Solidária” tem como principal objetivo, prestar um serviço na área das pequenas 

reparações domésticas no domicílio de pessoas idosas com 65 e mais anos ou com comprovada 

dependência temporária ou permanente, economicamente mais desfavorecidas, residentes no 

concelho de SERPA, com vista a proporcionar uma melhor qualidade de vida. 

Com o Projeto "Oficina Solidária", pretende-se dar execução, designadamente, às seguintes 

tarefas: 
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a) Substituição de vidros partidos;  

b) Reparação/substituição de torneiras;  

c) Reparação/substituição de autoclismos;  

d) Reparação/substituição de sifões e acessórios de bancada de cozinha;  

e) Reparação/substituição de estores e persianas;  

f) Reparação/substituição de tomadas de eletricidade, casquilhos, lâmpadas e interruptores;  

g) Deslocação de mobiliário e objetos pesados dentro do domicílio e fixação de objetos às paredes 

e teto;  

h) Outras pequenas reparações (sujeitas a avaliação pelo Gabinete de Ação Social da Câmara 

Municipal de Serpa). 

Para esse efeito, e nos termos dos artigos 97.º a 101.º, do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e de acordo com a competência prevista 

na alínea k), do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013,de 12 de setembro, Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, deverá ser submetida a reunião da Câmara Municipal de Serpa, a 

presente proposta de elaboração do Regulamento Municipal do Projeto “Oficina Solidária”, para 

que seja deliberada a abertura do procedimento e posterior aprovação pelos órgãos do Município. 

  

 Intervenções 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que os eleitos do PS ficam satisfeitos que este projeto se 

comece a concretizar, pois é algo que também já tinham proposto no passado e que a CDU disse 

que já tinha esse projeto também como objetivo e não sendo exatamente iguais, mas o propósito 

e o fim a que se destinam é muito idêntico, para que se possa prestar apoio a pessoas de mais 

idade e pessoas com mais dificuldades que não conseguem recorrer a estes serviços de outra 

forma ou até as que não têm já a capacidade física para o fazer. ------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Ao abrigo do disposto no artigo 98º, do Código de Procedimento Administrativo, aprovado Decreto-

Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e competência prevista na alínea k) do nº 1 do artigo 33º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade: 

 

- Dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento Municipal do Projeto “Oficina 

Solidária”; 

- Proceder à publicitação na internet, no sítio do Município de Serpa, do início do 

procedimento e estipular o prazo de 30 dias para a constituição de interessados e a 

apresentação de contributos. 
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24. Proposta de protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Serpa e a Santa 

Casa da Misericórdia de Serpa 

Considerando que: 

- o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (adiante designado POAPMC) 

assume-se como um instrumento de combate à pobreza e à exclusão social em Portugal, 

desenhado numa lógica de intervenção mediante apoio alimentar, assim como no 

desenvolvimento de medidas de acompanhamento que capacitem as pessoas mais carenciadas 

a vários níveis, promovendo assim a sua capacitação para a inclusão; 

- o POAPMC visa, com a sua atividade, diminuir as situações de vulnerabilidade que coloquem 

em risco a integração das pessoas e dos agregados familiares mais frágeis, reforçando as 

respostas das políticas públicas existentes, permitindo o acesso ao Fundo de Auxilio Europeu às 

Pessoas Mais Carenciadas (FEAC), de forma a conseguir alcançar os objetivos propostos na sua 

missão; 

- o POAPMC é desenvolvido por pessoas coletivas de direito público ou de direito privado sem fins 

lucrativos, incluindo o setor cooperativo; 

- que no concelho de Serpa o programa é desenvolvido pela Santa Casa da Misericórdia de Serpa, 

em parceria com o Instituto de Segurança Social e apoio dos parceiros locais; 

- que no concelho de Serpa, e com o decretar do estado de emergência decorrente da Pandemia 

COVID19, se evidenciaram e agudizaram as necessidades alimentares, com maior recurso ao 

Programa e consequente necessidade por parte da entidade de espaço para a logística associada; 

 

Sendo interesse do Município de Serpa a colaboração na prossecução do referido programa, na 

linha do bom entendimento e espirito de colaboração, a Câmara Municipal, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a proposta do Gabinete de Ação Social e Educação, para a celebração do 

seguinte Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Serpa (SCMS) para cedência da Cantina 

Escolar da Escola do Forte – Pólo 2 para fins de execução do referido programa: 

 
 

PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA E A SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE SERPA 

Entre: 

- Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público nº 501 112 049, com sede na Praça da 

República, em Serpa, neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, em 

execução da deliberação da Câmara de ___ de outubro, doravante designado Primeiro 

Outorgante; 

E, 

Santa Casa da Misericórdia de Serpa, com o NIF 500852219, com sede no Largo de S Francisco, 

(apartado 35, Serpa) representada neste ato pelo provedor António José Valente Sargento, 

doravante designada por Segunda Outorgante; 
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Considerando que: 

- o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (adiante designado POAPMC) 

assume-se como um instrumento de combate à pobreza e à exclusão social em Portugal, 

desenhado numa lógica de intervenção mediante apoio alimentar, assim como no 

desenvolvimento de medidas de acompanhamento que capacitem as pessoas mais carenciadas 

a vários níveis, promovendo assim a sua capacitação para a inclusão; 

- o POAPMC visa, com a sua atividade, diminuir as situações de vulnerabilidade que coloquem 

em risco a integração das pessoas e dos agregados familiares mais frágeis, reforçando as 

respostas das políticas públicas existentes, permitindo o acesso ao Fundo de Auxilio Europeu às 

Pessoas Mais Carenciadas (FEAC), de forma a conseguir alcançar os objetivos propostos na sua 

missão; 

- o POAPMC é desenvolvido por pessoas coletivas de direito público ou de direito privado sem fins 

lucrativos, incluindo o setor cooperativo; 

- que no concelho de Serpa o programa é desenvolvido pela Santa Casa da Misericórdia de Serpa, 

em parceria com o Instituto de Segurança Social e apoio dos parceiros locais; 

- que no concelho de Serpa, e com o decretar do estado de emergência decorrente da Pandemia 

COVID19, se evidenciaram e agudizaram as necessidades alimentares, com maior recurso ao 

Programa e consequente necessidade por parte da entidade de espaço para a logística associada; 

 

É do interesse do Município de Serpa a colaboração na prossecução do referido programa, na 

linha do bom entendimento e espirito de colaboração, sendo celebrado o presente Protocolo entre 

o Município de Serpa e a Santa Casa da Misericórdia de Serpa (SCMS), entidade promotora e 

executora do programa no Concelho de Serpa; 

 

Artigo 1º 

Obrigações do 1º Outorgante 

O Município cede gratuitamente à Santa Casa da Misericórdia de Serpa, o prédio urbano 

designado por “Cantina Escolar do Pólo 2”, edificada na área descoberta do edifício Escola 

Primária do Forte – Pólo 2. A Escola Primária do Forte sita na Rua 3 do Bairro Municipal, pertence 

à extinta Freguesia de Santa Maria, União das Freguesias de Serpa, Salvador e Santa Maria, está 

registada no Serviço de Finanças sob o artigo urbano 1721 e descrita na Conservatória do Registo 

Predial de Serpa sob o n1766/20080402. Cedência em regime de comodato, pelo prazo da 

duração do referido Programa (2023), considerando-se a prorrogação do prazo de cedência por 

entendimento de ambas as partes e por tempo a determinar. 

- Os encargos com água e eletricidade são suportados pelo município de Serpa; 

 

Artigo 2º 

Obrigações do 2º Outorgante 

- A Santa Casa da Misericórdia de Serpa (SCMS) compromete-se a utilizar as instalações cedidas 

especificamente para os fins a que o protocolo diz respeito.  
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- Ficam a cargo da SCMS a gestão e manutenção das instalações mantendo o edifício em bom 

estado de conservação e de funcionamento, devendo efetuar as reparações que sejam 

consideradas necessárias, com a devida autorização do Município, assumindo a sua manutenção 

e garantindo a entrega do edificado nas mesmas condições verificadas aquando da sua cedência. 

- Findo o prazo de cedência, a SCMS não poderá levantar quaisquer benfeitorias que haja 

efetuado nem reclamar qualquer indemnização ou usar direito de retenção. 

 

Artigo 3º 

Casos Omissos 

Os casos omissos no protocolo serão resolvidos por ambas as partes. ----------------------------------- 

 

 

25. Procedimento para atribuição do direito de ocupação de lugares de venda no 

Mercado Municipal de Serpa 

De acordo com informação dos serviços que coordenam a gestão do mercado municipal torna-se 

necessário organizar procedimento para atribuição dos espaços de venda. 

Tendo em consideração os lugares disponíveis e o disposto no artigo 9.º do Regulamento do 

Mercado Municipal de Serpa, em vigor, propõe-se a atribuição dos espaços de venda destinados 

a lojas, talho, peixaria e bancas permanentes, para comercialização dos produtos alimentares e 

não alimentares, em especial os indicados no mencionado Regulamento do Mercado, ora 

indicados. 

 Três lojas com funcionamento autónomo e indiferenciado: 

-Loja 2 com 10,20m2 (dez metros e vinte centímetros quadrados); 

-Loja 3 com 10,70m2 (dez metros e setenta centímetros quadrados); 

-Loja 4 com 11,00m2 (onze metros quadrados). 

 Um espaço destinado a talho, designado talho 2, com a área de 20,00m2 (vinte metros 

quadrados); 

 Um espaço de venda destinado a peixaria, com a área de 27,50m2 (vinte e sete metros e 

cinquenta centímetros quadrados); 

 Três bancas permanentes, cada uma com a área de 1,25m2 (um metro e vinte e cinco 

centímetros quadrados). 

 

A Divisão de Administração Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, submete 

proposta de Procedimento público para atribuição do direito de ocupação de lugares de venda no 

mercado municipal e constituição da comissão que dirige esse procedimento, para aprovação da 

câmara municipal, de acordo com o disposto no artigo 8º e 9º do Regulamento do Mercado 

Municipal de Serpa, publicado no D.R.,2ª série, de 17 de fevereiro. --------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, de acordo com o disposto no artigo 8º e 9º do Regulamento do Mercado 

Municipal de Serpa, publicado no D.R.,2ª série, de 17 de fevereiro a Câmara Municipal deliberou, 
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por unanimidade, aprovar a proposta de Procedimento público para atribuição do direito de 

ocupação de lugares de venda no mercado municipal e constituição da comissão que dirige esse 

procedimento, a qual consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------- 

 

 

26. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

Grupo Parlamentar Os Verdes – Projeto de resolução n.º 681/XIV/2.ª – Requalificação urgente 

da Escola Secundária de Serpa  
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27. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 203, referente ao 

dia 27 de outubro de 2020, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.098.192,58€ (dois milhões, 

noventa e oito mil, cento e noventa e dois euros e cinquenta e oito cêntimos) e 175.014,51€ (cento 

e setenta e cinco mil, catorze euros e cinquenta e um cêntimos), respeitantes a operações 

orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ------------------------------------------------ 
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Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente referiu que foi alterada a data 

para a apreciação dos documentos previsionais, podendo ser apreciados até final do mês de 

novembro, pelo que, o assunto será agendado numa reunião do próximo mês.  

Sobre este assunto, a Sr:ª Vereadora Paula Pais lembra que já enviou um email para o Sr. 

Presidente sobre o plano de atividades e orçamento do próximo ano, e uma vez que, em relação 

às propostas do Partido Socialista, que desde que se iniciou o mandato, todos os anos têm 

enviado, aquelas que foram aprovadas não foram ainda efetivadas e as que não foram aprovadas, 

mantêm-se válidas, pelo que, não irão apresentar novo documento e todas aquelas que já 

apresentaram, continuam a ser as suas propostas para o plano de atividades. ------------------------ 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto 

no n.º 4 do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em minuta, 

por unanimidade, os seguintes assuntos: 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Caducidade do processo de licenciamento – Construção de habitação no lote 60, do 

loteamento municipal de Vila Verde de Ficalho 

3. Caducidade da licença – Construção de armazém no lote designado por “parcela B” da 

Zona Industrial de Serpa 

4. Caducidade da licença – Construção de armazém, no prédio sito no lote 31, da Zona 

Industrial de Serpa 

5. Pedido de licenciamento da 4.ª alteração ao loteamento do Alto da Forca – Requerente: 

Carlos Miguel das Neves Martins 

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

sito na Rua da Boavista, n.º 38 e 40 em Serpa 

7. Aquisição de serviços na área dos seguros – Serviços complementares 

8. Pedido de renúncia ao ónus de não alienabilidade e de preferência – Lote 18-A da Zona 

de Atividades Económicas de Pias 

9. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – artigo 

4 H Santa Maria – “Olival das Rebolas”, Serpa – Requerente: Oliserpa, Lda. 

10. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 

106 H, Santa Maria – “Capelinha”, Serpa – Requerente: Oliserpa, Lda. 

11. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 

105 H, Santa Maria – “Capelinha”, Serpa – Requerente: Oliserpa, Lda. 

12. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 

88 H, Santa Maria – “Capelinha”, Serpa – Requerente: Oliserpa, Lda. 
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13. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 

251 F, Santa Maria – “Padre Pinto” – Requerente: Oliserpa, Lda. 

14. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 

3 C, Vila Verde de Ficalho – “Pé da Serra” – Requerente: João Guilherme dos Santos 

Anastácio 

15. Administração Regional de Saúde do Alentejo – Pedido de parecer sobre escalas de turno 

de serviço das farmácias para 2021 

16. BAAL 17 – Pedido de apoio para despesas extraordinárias da 21.ª edição da Noites Na 

Nora 

17. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 

2020/2021– 4.ª Fase 

18. Programa Eco-Escolas 2020/2021 – Parceria com as escolas 

19. Movimento Chão Nosso – Manifesto 

20. Acordo de colaboração para remoção de materiais de construção com amianto na sua 

composição da Escola Básica Abade Correia da Serra e Escola n.º 1 de Vila Nova de 

S.Bento 

21. Iniciativa Feliz Natal com o Comércio Local 2020 – Proposta de normas de funcionamento  

22. Proposta de Protocolo com a União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de 

Vargo para transporte de alunos do Ensino Básico 

23. Proposta de Regulamento Municipal  do Projeto “Oficina Solidária”  

24. Proposta de protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Serpa e a Santa Casa da 

Misericórdia de Serpa 

25. Procedimento para atribuição do direito de ocupação de lugares de venda no Mercado 

Municipal de Serpa 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H15 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 21/2020 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 28 de outubro de 2020 
 

 

 

ANEXO 1 – Administração Regional de Saúde do Alentejo – Pedido de parecer sobre escalas de 

turno de serviço das farmácias para 2021 

 

ANEXO 2 – Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 

2020/2021 – 4.ª Fase 

 

 

 

 


