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ATA N.º 22/2019 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 30 de outubro de 2019  
  

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

Hora de abertura:14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 22/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

30 DE OUTUBRO DE 2019   

   

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 30 

de outubro de 2019, pelas catorze 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 21/2019 

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 21, relativa à reunião realizada no dia 16 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. Pedidos de autorização de queimadas  

3. Licenças de recinto improvisado 

4. Alteração n.º 17 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

5. Alteração n.º 18 ao Orçamento e n.º 12 ao Plano Plurianual de Investimentos 

6. Proposta de protocolo de cooperação com a Direção Regional de Cultura do Alentejo 

7. Proposta de acordo de parceria entre a Associação de Defesa do Património de Mértola e a 

Câmara Municipal de Serpa  

8. Declaração de caducidade do processo – Obras na Rua do Governador, n.º 7, 9 e 11 em Serpa – 

Requerente: António Maria Morgado de Assis Louro Rodrigues 

9. Declaração de caducidade do processo – Obras na Rua do Carril, n.º 27 em Vila Nova de S.Bento 

–Requerente: José Francisco Vilão Leisico  

10. Informação sobre o Processo 2019/au-emb/8 – Art.º 270 secção H de Vila Nova de S.Bento  

11. Parecer sobre emparcelamento simples no prédio rústico denominado “pedreira”, em Vila Verde 

de Ficalho– Requerente: Bento Teresa Sargento 

12.  Casa do Benfica de Serpa – Proposta de atribuição de subsidio  

13. Piense Sporting Clube – Proposta de atribuição de subsidio  

14. Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de dois fiscais, para a Divisão 

de Urbanismo e Ordenamento do Território, com contrato por tempo indeterminado 
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15. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Quarteis, n.º 29 em Serpa – 

Requerente: Maria José Rosa Ramos 

16. RESIALENTEJO – Informação sobre candidaturas para construção da Unidade de Compostagem 

de Biorresiduos e Modernização da Estação de Triagem de Papel/Cartão e Vidro 

17. Grupo União Safarense – Apoio para a III Regata Odiana 

18. Proposta de subsídios para a época desportiva 2019/2020  

19. Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – 3.º Pedido de 

prorrogação de prazo  

20. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDME DO DIA 

 
1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

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

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

isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades:  ------------------------------------------------------------------ 

 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas 
de S.Sebastião – 

Vale de Vargo 

16633 
2019.10.21 

Espetáculo de Sevilhanas  
26 de outubro 

Ruído 20,00€ 
 

Centro Social e 
Paroquial de 

Brinches  

16864 
2019.10.23 

Alvará de licença para obras 
de ampliação e requalificação 
do lar de Idosos em Brinches 

 
Licença de ocupação de via 

pública 

Alvará 
 
 
 

Licença 

1.409,69€ 
 
 
 

79,50€ 

 

 

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 os seguintes despachos, proferidos pelo Sr. Presidente: 
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Requerente N.º e Data 
Pretensão  

Dia da 
queimada 

Data do 
despacho 

Local da queimada 

Jaime Fernando Costa 
Borges Lopes 

16730 
2019.10.22 

2019.10.24 2019.10.22 Herdade do Monte 
das Oliveiras, Serpa 

Luís Miguel Borges 
Lopes 

16727 
2019.10.22 

2019.10.24 2019.10.22 Monte das Oliveiras, 
Serpa 

 

 

 

3. Licenças de recinto improvisado 

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

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

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

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada/Data 

Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Comissão de Festas 
de Santa Iria 

Brincadeira com 
vacas 

Santa Iria 

15120 
2019.09.26 

2019.10.19 2019.10.18 

 

 
 

4. Alteração n.º 17 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os três votos contra dos eleitos do Partido Socialista e 
quatro votos a favor dos eleitos da CDU , 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  à 17.ª alteração 
ao Orçamento da Câmara Municipal: 
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 Intervenções 

O Sr. Vereador Manuel Soares referiu que o Cante Fest é um evento que se realiza todos os anos, está 

incluído no plano de atividades e por isso têm dificuldade em perceber esta alteração e consequente 

ratificação, pois não era uma necessidade imprevisível e por esse motivo, os eleitos do Partido Socialista 

votam contra neste assunto.  

O Sr. Presidente disse que a alteração teve a ver com o facto de que, só há poucos dias, se teve 

conhecimento da aprovação da candidatura. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Alteração n.º 18 ao Orçamento e n.º 12 ao Plano Plurianual de Investimentos 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do PS, aprovar a alteração ao 

orçamento n.º 18 e a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos n.º 12, de acordo com documentos 

que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano solicitou explicações no que se refere à rubrica “outros bens”, não estando 

muito claro a que se refere a oferta de materiais desportivos para o Futebol Clube de Serpa, tendo o 

Sr.Presidente explicado que o valor de 25.000€ de reforço diz respeito às diversas aquisições referidas na 

nota explicativa e quanto ao Futebol Clube de Serpa está previsto uma verba de 1.000 euros para 

materiais desportivos, a que os clubes têm direito quando  conseguem ter todos os escalões de uma 

modalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Proposta de protocolo de cooperação com a Direção Regional de Cultura do Alentejo 

Nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, artigo 33.º, n.º 1, alínea t), e de acordo com a 

informação da Divisão de Património e Cultura, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a seguinte proposta de Protocolo entre a Direção Regional da Cultura do Alentejo e a Câmara 

Municipal de Serpa, cujo objetivo é a articulação de trabalho e metodologias entre estas entidades em prol 

da salvaguarda preventiva na área da arqueologia, nomeadamente, transmissão dos enquadramentos em 

plano diretor municipal e situações de danos decorrentes das práticas agrícolas intensivas sobre o 

património arqueológico: 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

ENTRE  

 

A DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALENTEJO, sedeada na__________, Pessoa Coletiva n.º 

__________, aqui representada pelo seu (cargo)/____________, e;  

 

 

O MUNICÍPIO DE SERPA, sedeado na Praça da República, Pessoa Coletiva de Direito Público n.º 501 112 

049, através do seu órgão executivo, Câmara Municipal de Serpa e aqui representado pelo seu 

Presidente, Tomé Alexandre Martins Pires. 



 

Ata n.º 22/2019 – Reunião de 30 de outubro    

8 

 

 

”A política do património cultural integra as ações promovidas pelo Estado, pelas Regiões Autónomas, 

pelas autarquias locais e pela restante Administração Pública, visando assegurar, no território português, a 

efetivação do direito à cultura e à fruição cultural e a realização dos demais valores e das tarefas e 

vinculações impostas, neste domínio, pela Constituição e pelo direito internacional”, n.º 2 do artigo 1.º da 

Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro que estabelece as bases da política e do regime de proteção e 

valorização do património cultural. 

Considerando: 

 

 Uma articulação e cooperação mais vincadas entre as entidades com competências em sede de 

salvaguarda e de fiscalização do património arqueológico permitirá por um lado uma ação 

preventiva mais eficiente, nomeadamente face às situações de dano que possam decorrer das 

práticas agrícolas intensivas sobre o património arqueológico e por outro lado poderá potenciar 

também uma ação pedagógica junto das pessoas em geral. 

 

 A vantagem na sistematização e uniformização das bases de dados de ambas as entidades, 

nomeadamente no que concerne à cartografia e à Lista de Sítios Arqueológicos Inventariados. 

 

É celebrado, o presente protocolo de colaboração que se rege pelas seguintes cláusulas:  

 

Cláusula Primeira 

1 –A solicitação da Direção Regional de Cultura do Alentejo, o Município de Serpa envia para 

conhecimento daquela entidade, os pareceres de enquadramento em Plano Diretor Municipal emitidos 

pela Câmara Municipal em matéria de arqueologia no âmbito de processos agrícolas.  

2 - A Direção Regional de Cultura do Alentejo remete ao Município de Serpa 

a) Informação técnica, científica e cartográfica sobre novos sítios arqueológicos a inserir na Lista 

de Sítios Arqueológicos Inventariados da autarquia, de forma a equiparar as bases de dados 

de ambas as entidades. 

b) Informação técnica e cartográfica respeitante a novos dados relativos a sítios arqueológicos 

existentes, como forma de complementar e/ou corrigir a informação técnica, científica e 

cartográfica disponível.  

 

3 – O Município de Serpa informará os requerentes dos Pedidos de Enquadramento em Plano Diretor 

Municipal do procedimento adotado nos termos do n.º 1 da presente cláusula. 

 

Cláusula Segunda 

A Direção Regional de Cultura do Alentejo e o Município de Serpa promoverão conjuntamente ações de 

formação de sensibilização para a importância da Proteção e Salvaguarda do Património Arqueológico. 
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Cláusula Terceira  

1 - O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura. 

2 - A qualquer momento e por mútuo acordo, podem as partes resolver o presente protocolo. 

 

Cláusula Quarta 

Todas as convenções adicionais ou derrogatórias do presente protocolo revestirão necessariamente a 

forma escrita. 

Cláusula Quinta 

A Direção Regional de Cultura do Alentejo, tratará os dados pessoais transmitidos pelo Município de 

Serpa, ao abrigo do n.º 1 da Cláusula Primeira do presente protocolo de acordo com as disposições 

previstas no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 

que estabelece as regras relativas à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento 

de dados pessoais e à livre circulação desses dados e na Lei n.º 58/2019 de 8 de agosto, que assegura a 

execução na ordem jurídica portuguesa do referido regulamento. 

 

O protocolo foi feito em 2 (dois) exemplares, que vão ser assinados pelas partes, destinando-se um 

exemplar a cada uma delas. 

__________, ___ de ________________ de 2019 

 

Direção Regional de Cultura do Alentejo                                                  Município de Serpa       

 

/ _____________________________/                                             /Tomé Alexandre Martins Pires/                          

 

 

7. Proposta de acordo de parceria entre a Associação de Defesa do Património de Mértola e a 

Câmara Municipal de Serpa  

A Divisão de Desenvolvimento Estratégico informa que, no seguimento do trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido no domínio da valorização dos recursos endógenos ligados ao turismo de natureza e 

nomeadamente nos projetos relacionados com o lince ibérico, concretizou-se uma candidatura ao 

Programa Valorizar (Turismo de Portugal), com um projeto promovido pela ADPM –Associação de Defesa 

do Património de Mértola, no qual o município de Serpa se constituiu como entidade parceira. 

A formalização da parceria, necessária para a presentação da candidatura consubstanciou-se num Acordo 

entre as duas entidades, a concretizar-se caso o projeto venha a ser aprovado.  

- Considerando que, nos termos do definido no anexo I da lei 75/2013 de 12 de setembro, 
designadamente os nº 1 e 2. do artigo 23º conjugados com o artigo 33º, alíneas o) t) u) e ff), constituem 
atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesse próprios das respetivas populações e 
que os municípios tem atribuições, entre outras, nos domínios do património, cultura, ciência, ambiente e  
promoção do desenvolvimento , competindo à Câmara Municipal deliberar sobre formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes, bem como  assegurar , incluindo a possibilidade de 
constituição de parcerias, o levantamento, classificação, recuperação e divulgação do património cultural e 
paisagístico e apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, recreativa ou outra de interesse 
para o município, e promover e apoiar o desenvolvimento de atividades relacionados com a atividade 
económica de interesse municipal; 
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- Considerado ainda que devido aos prazos da candidatura, não é possível a apreciação em tempo útil 
por parte da Câmara Municipal da parceria a formalizar e que, de acordo com o nº 3 do artigo 35 
(Anexo I) da já referida Lei 75/2013, considerando a urgência, “o presidente da Câmara pode praticar 
quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião 
realizada após a sua prática, sob pena de nulabilidade”; 
Envia-se o Acordo de Parceria assinado para ratificação na próxima reunião do órgão executivo. 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS e quatro votos a favor 

dos eleitos da CDU, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

ratificar a assinatura do Sr. Presidente, no Acordo de Parceria, acima transcrito, celebrado com a 

Associação de Defesa do Património de Mértola. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções  

O Sr. Vereador António Mariano questiona se existem outros parceiros com a ADPM, para além da 

Câmara de Serpa e referiu também que as ações estão apenas enumeradas, mas não existe informação 

em concreto sobre as mesmas, tendo o Sr. Presidente respondido que será posteriormente enviada 

informação aos eleitos, onde conste também o quadro com ações e respetivos valores.  
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8. Declaração de caducidade do processo – Obras na Rua do Governador, n.º 7, 9 e 11 em 

Serpa – Requerente: António Maria Morgado de Assis Louro Rodrigues 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que através do ofício CMS ref.6755/2018 de 

17/agosto, foi o requerente notificado sobre o deferimento do pedido de licenciamento, para obras de 

alteração da estrutura resistente na cobertura de uma habitação, localizada na rua do Governador, n.º 7, 9 

e 11, em Serpa, por forma a requerer a emissão do alvará de licença de obras. 

Ultrapassado o prazo de um ano sem que seja requerido a emissão do alvará de licença de obras, a 

licença caduca, conforme previsto no n. º2 do art. º71 do regime jurídico da urbanização e edificação em 

vigor. 

Não tendo o mesmo sido requerido, a licença caduca, após audiência dos interessados, conforme previsto 

no n. º5 do art. º71 do RJUE, após o qual deverá ser declarada a caducidade pela Câmara Municipal. 

Cumprido o prazo de audiência de interessados, previsto nos artºs 121º e 122º do CPA, e nos termos da 

alínea a) do nº 3 do artº 71 do RJUE, sem que o requerente se tenha pronunciado, propõem que seja 

declarada a caducidade do processo e que o mesmo passe à situação de arquivo. -------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de 

licenciamento, para obras na habitação, sita na Rua do Governador, n.º 7, 9 e 11, em Serpa. ------------------ 

 

9. Declaração de caducidade do processo – Obras na Rua do Carril, n.º 27 em Vila Nova de 

S.Bento –Requerente: José Francisco Vilão Leisico  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que através do ofício CMS ref.6296/2018 de 

26/07, foi o requerente notificado sobre o deferimento do pedido de licenciamento, para obras de alteração 

de fachada e alteração da estrutura da cobertura de uma habitação unifamiliar, localizada na Rua do 

Carril, n.º 27, em Vila Nova de São Bento, por forma a requerer a emissão do alvará de licença de obras. 

Ultrapassado o prazo de um ano sem que seja requerido a emissão do alvará de licença de obras, a 

licença caduca, conforme previsto no n. º2 do art. º71 do regime jurídico da urbanização e edificação em 

vigor. 

Não tendo o mesmo sido requerido, a licença caduca, após audiência dos interessados, conforme previsto 

no n. º5 do art.º 71 do RJUE, após o qual deverá ser declarada a caducidade pela Câmara Municipal. 

Cumprido o prazo de audiência de interessados, previsto nos artº 121º e 122º do CPA, e nos termos da 

alínea a) do nº 3 do artº 71 do RJUE, sem que o requerente se tenha pronunciado, propõem que seja 

declarada a caducidade do processo e que o mesmo passe à situação de arquivo. -------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de 

licenciamento, para obras na habitação, sita na Rua do Carril, n.º 27 em Vila Nova de S.Bento. --------------- 
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10. Informação sobre o Processo 2019/au-emb/8 – Art.º 270 secção H de Vila Nova de S.Bento  

O Órgão Executivo tomou conhecimento da seguinte informação, prestada pela Divisão de Urbanismo e 
Ordenamento do Território: 
 
«Processo 2019/au-emb/8 

Entidade: Leonilde Maria Barão Fialho 

Local: Artº270 da secção H da Freguesia de V.N.S. Bento e Vale Vargo 

Assunto: Construção ilegal de moradia, Vila Nova de são Bento 

 

Histórico / Antecedentes 

21-08-2019 – Participação da obra (I7972). Pedido à GNR de identificação dos autores da Obra. 

26-08-2019 – Receção do pedido de identificação (Dona da Obra- Leonilde Maria Barão Fialho); 

03-09-2019- Pedido de colaboração para a GNR, efetuar o embargo da obra; ref 6401. 

Nota: na data de 5/06/2019, foi efetuada participação da construção de barracas no mesmo 

prédio. Nesta data o fiscal foi ameaçado e o carro da fiscalização atacado. 

Tendo em conta os antecedentes, considerou-se que não estavam reunidas as adequadas condições de 

segurança para a fiscalização se deslocar ao local para realizar o embargo. Assim foi solicitado a 

colaboração das entidades policiais. 

09-09-2019 - O Capitão Pestana informou telefonicamente que não seria possível a realização do 

embargo por parte da GNR, no entanto a entidade em questão poderia acompanhar a fiscalização para a 

realização do embargo. 

11-09-2019 – Foi enviado oficio, ref:6534/2019, para suspensão imediata da obra, e para notificação dos 

autores da obra, da data do embargo. 

Na data de 20/09/2019, será lavrado Auto de embargo e suspensão da Obra. 

Nota: A data da marcação foi conciliada com a GNR, por forma a ficar garantida a segurança da 

fiscalização. O prazo entre a notificação e o embargo foi o mínimo tendo em conta a necessidade de 

notificação presencial dos autores da obra e a disponibilidade da GNR para fazer o acompanhamento 

policial. 

12-09-2019 - Foi notificada presencialmente pela GNR. a dona da obra, relativa à suspensão e data do 

auto, oficio ref: 6534/2019. 

20-09-2019 - Efetuado o embargo da obra pelo fiscal devidamente acompanhado de escolta da GNR. 

8-10-2019 - Compareceu a entrevista o filho da proprietária, Sr. Sebastião, o qual informou que na 

presente data o terreno ainda não é seu, e que fez as construções em questão porque não têm condições 

para comprar uma casa, que para além dos filhos têm ainda a seu cargo os pais. 

Informou que gostaria de ter uma vida melhor e deixar de morar em barracas e ter uma casa, para poder 

dar mais conforto à sua família. 

Solicitou que lhe fosse concedido algum prazo para poder iniciar diligências para proceder à regularização 

da situação. 

Foi proposto a suspensão interna do processo por 90 dias uteis. 

Nota: foi o requerente informado que, caso não seja possível a legalização da construção em causa, será 

emanada ordem de demolição da mesma. 
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Assim e à imagem de todos os processos de reposição da legalidade, foi dado prazo para que o requerente inicie os 
procedimentos necessários à legalização.» --------------------------------------------------------- 
 
 

11. Parecer sobre emparcelamento simples no prédio rústico denominado “Pedreira”, em Vila Verde de 
Ficalho– Requerente: Bento Teresa Sargento 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º e 
do n.º 2 do artigo 9.º da Lei 111/2015, de 27/08 (regime da estruturação fundiária), é requerida por Bento Teresa 
Sargento, certidão de aprovação do projeto de emparcelamento simples, que consiste na aquisição do prédio 
rústico, denominado “Pedreira”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 963/19940203, e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 39, da secção C, da freguesia de Vila Verde de Ficalho, com a área 
total de 2,3125 hectares, confinante com o prédio rústico, denominado “Pedreira”, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Serpa sob o n.º 1223/19980303, e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 67, da secção C, 
da freguesia de Vila Verde de Ficalho, com a área total de 9125 m2, do qual é proprietário, da mesma natureza, do 
qual resultará um emparcelamento com a área global de 3,2250 hectares, considerando contribuir para a melhoraria 
da estrutura fundiária da exploração e enquadrar-se na alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 111/2015, de 27 de 
agosto. 
 
Para efeitos de isenção de IMT (Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis) e I.S (Imposto de 
Selo), e por forma a dar resposta ao disposto na alínea b) do n.º 5 do artigo 51.º da Lei 111/2015, de 27 de agosto, o 
requerente apresenta o parecer favorável da DRAP-Alentejo. 
Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa, os prédios acima referidos encontram-se afetos a “Espaços 
agrossilvopastoris” (carta de ordenamento). Parte do prédio 39-C encontra-se afeto à “Reserva Ecológica Nacional - 
REN” e a sua quase totalidade à “Zona de Especial Conservação – Guadiana / Moura / Barrancos” (carta de 
condicionantes). Ambos os prédios se encontram afetos à “Zona de Proteção – Mourão-Moura-Barrancos / Vale do 
Guadiana” (carta de condicionantes). 
 
Da análise ao pedido, verificam que o emparcelamento simples, resultante da aquisição, não interfere com “cursos 
de água e respetivos leitos e margens” e beneficia a estrutura fundiária da exploração do adquirente, tendo sido 
levado em consideração o respeito pelo cumprimento das áreas máximas e mínimas das explorações do comprador 
e da vendedora. 
Pelo exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º 3 do art.º 9.º da Lei n.º 
111/2015, de 27 de agosto, e para efeitos do estabelecido no n.º 2 do art.º 9.º, propõem que o presente projeto de 
emparcelamento simples seja aprovado pela Câmara Municipal e se proceda à emissão da certidão requerida. 
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 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, nos termos do n.º 3 do art.º 9.º da Lei n.º111/2015, de 27 de agosto e 

para efeitos do estabelecido no n.º 2 do art.º 9.º, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, emitir 

parecer favorável ao projeto de emparcelamento simples no prédio rústico, denominado “Pedreira”, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 963/19940203, e inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo 39, da secção C, da freguesia de Vila Verde de Ficalho. ---------------------------------------- 
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12.  Casa do Benfica de Serpa – Proposta de atribuição de subsidio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos termos do 

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir à 

Casa do Benfica em Serpa, um subsidio no valor de 600,00€ (seiscentos euros), para apoio na realização 

do Grande Prémio de Natal em Atletismo, no dia 14 de dezembro.  --------------------------------------------------- 

 

 

13. Piense Sporting Clube – Proposta de atribuição de subsidio  

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa que, na sequência da candidatura 

apresentada pelo Piense Sporting Clube ao PRID (Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas) 

para substituição de equipamento da iluminação do Parque Desportivo de Pias (campo de futebol relva 

natural), foi atribuído ao clube o valor de 15 250,00€. O orçamento total da intervenção é de 37 195,20€, 

pelo que, propõem a atribuição de um subsídio de 21 945,20€ para colmatar a diferença da candidatura.  

 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, 

foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Piense Sporting Clube, um subsidio no valor de 21.945,20€ 

(vinte e um mil, novecentos e quarenta e cinco euros e vinte cêntimos).  

O Sr. Vereador António Mariano ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se 

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

 
 

14. Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de dois fiscais, para a 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, com contrato por tempo indeterminado 

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

Assessoria Jurídica, que se transcreve: 

 

«Considerando: 

1. Que de acordo com o disposto no artigo 4º, do Decreto-Lei n.º 114/2019, de 20 de agosto, a integração 

na carreira especial de fiscalização faz-se por procedimento concursal, e que a tramitação processual e os 

métodos de seleção indispensáveis à seleção dos candidatos obedecem ao previsto na Lei de Trabalho 

em Função Públicas (Lei n.º 35/2014 de 20/06) 

2. Que o artigo 30º da LTFP estabelece a possibilidade de se promover o recrutamento de trabalhadores 

necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal e que esse 

recrutamento deve ser feito por tempo indeterminado ou a termo, consoante a natureza permanente ou 

transitória da atividade; 

3. A possibilidade de os postos de trabalho em causa não virem a ser ocupados na sua totalidade por 

trabalhadores providos por tempo indeterminado e tendo em conta o estabelecido no n.º 3 e seguintes do 

artigo 30.º e al. d) do n.º1 do artigo 37.º, ambos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho da LTFP, normas que 

preveem, em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por candidatos detentores de 

vínculo de emprego público por tempo indeterminado, que o órgão ou serviço possa recrutar trabalhadores 
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com vínculo de emprego publico a termo ou sem vinculo de emprego publico, mediante procedimento 

concursal; 

4. Os princípios de racionalização e eficiência que presidem à atividade municipal, que implicam a 

racionalização e a economia de meios, designadamente, por razões de celeridade, economia processual e 

aproveitamento dos atos numa lógica de contenção de custos, recomendando que, em caso de 

impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por candidatos com relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado previamente estabelecida, de entre os quais, em primeiro lugar os que 

estiverem em regime de requalificação, o recrutamento seja alargado a candidatos que não possuam 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, sem prejuízo de o 

recrutamento se iniciar sempre de entre aqueles.  

5. Os postos de trabalho em apreço encontram-se previstos no mapa de pessoal para o ano de 2019, 

aprovado nas assembleias municipais de 22 de novembro de 2018 e na última alteração de 27 de 

setembro de 2019. 

6. De acordo com resposta do Serviço de Gestão Financeira ao pedido de cabimento solicitado pela I. 

9729/2019 “Os encargos com o presente procedimento concursal, serão tidos em consideração na 

elaboração dos documentos previsionais para o ano 2020.” 

7. O Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na redação atualizada da Lei n.º 80/2013 de 28 de 

novembro (diploma legal que procedeu à aplicação e adaptação à Administração Local da Lei 12-A/2008 

de 27 de fevereiro, Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações, nomeadamente no que se refere às 

competências administrativas dos respetivos órgãos,-parcialmente revogada pela Lei n.º 35/ 2014 de 20 

de junho) estabelece nos artigos 4º a 9º que o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de 

todos ou alguns postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, nas 

condições determinadas no artigo 30º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho é precedido de aprovação do 

respetivo órgão executivo.  

 

Proponho: 

1. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de setembro, que a 

Câmara Municipal autorize a abertura do procedimento concursal infra, tendo em vista a constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, uma vez que a necessidade que sustenta 

esta contratação é de carácter permanente, para recrutamento de Dois Fiscais, da Carreira especial de 

fiscalização, para a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território; 

- Justificação – Para satisfação de necessidades permanentes verificadas na respetiva área de atividade, 

considerando as sucessivas alterações verificadas na legislação que apontam para um maior enfoque nas 

ações de fiscalização a posteriori, com prejuízo das ações de controlo prévio. 

2 – Que a Câmara Municipal determine ainda que o procedimento concursal destinar-se-á a trabalhadores 

que possuam ou não vínculo de emprego público, dado que é fundamental para o regular funcionamento 

do município o preenchimento dos presentes postos de trabalho, considerando as funções de especial 

interesse público que os mesmos visam prosseguir, sempre de acordo com as regras de priorização acima 

indicadas. 

Assim, de acordo com o supra exposto, submete-se a respetiva apreciação ao órgão Executivo.»  
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta acima transcrita, para a 
abertura de procedimento concursal para recrutamento de dois Fiscais, da carreira especial de 
fiscalização, para a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, com contrato por tempo 
indeterminado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

15. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Quarteis, n.º 29 em Serpa – 
Requerente: Maria José Rosa Ramos 

Na sequência do requerimento de Maria José Rosa Ramos, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento doo 
Território, informa que, apesar da habitação, com a área total de 36 met2, se localizar numa zona 
privilegiada - Rua dos Quarteis, dentro da área de influencia do Plano de Salvaguarda, atendendo às 
características do imóvel, as que são possíveis de analisar, face aos elementos disponibilizados, e 
independentemente do valor de aquisição do prédio (quatro mil euros), sugerem que a Câmara não exerça 
o direito de preferência. 
 

 

 
 

 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência, na 
venda do imóvel sito na Rua dos Quarteis, n.º 29 em Serpa, pelo valor proposto de 4.000€ (quatro mil 
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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16. RESIALENTEJO – Informação sobre candidaturas para construção da Unidade de 
Compostagem de Biorresiduos e Modernização da Estação de Triagem de Papel/Cartão e 
Vidro 

O Órgão Executivo tomou conhecimento do email enviado pela Resialentejo, a dar conhecimento das 
candidaturas submetidas, no âmbito do Aviso 11-2019-26: 
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17. Grupo União Safarense – Apoio para a III Regata Odiana 

Na sequência da reunião realizada com o Grupo União Safarense, o Gabinete do Movimento Associativo, 

Desporto e Juventude, informa que aquele Grupo pretende organizar a próxima edição da Regata Odiana, 

nos dias 15, 16 e 17 de novembro do corrente ano, solicitando para o efeito, um apoio financeiro no valor 

de 1.500€, com as seguintes contrapartidas:  

- Inserção de logotipo em todos os materiais gráficos produzidos físicos e on-line 

- Publicações exclusivas do município nas redes sociais do evento,  

- Espaço dedicado ao Município no evento, 

-Ações de ativação de marca no território durante o evento, 

- Inserção de conteúdos relativos ao território nos vídeos reports do evento, 

- Inserção de vídeos promocionais de território nas transmissões live streming, 

- Menção da parceria em todas as ações de comunicação social  

- Distribuição de materiais gráficos promocionais de território nos goodie bags entregues aos 

atletas 

- Outras contrapartidas que vão de encontro ao plano estratégico do território 

 

Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, o documento de apresentação da regata, o 

programa provisório e a planta de implementação.  

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 20209/2019. ------------------------------- 

 

 Deliberação  

Debatido o assunto e prestados os esclarecimentos sobre as atividades a realizar no nosso concelho, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo União Safarense, um subsídio no valor de 

1.500€ (mil e quinhentos euros), para apoio na realização da III Regata Odiana. ------------------------------ 

 

 

18. Proposta de subsídios para a época desportiva 2019/2020  

De acordo com a proposta do Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos 
termos do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo e artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte 
proposta de atribuição de subsídios para a época desportiva 2019/2020: 

 

PROPOSTA DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS QUE ENTREGARAM PLANO DE ATIVIDADES 2019/2020 

ENTIDADE Apoio 2019 
FUTEBOL CLUBE DE SERPA 
(Futebol) 

Subsidio 23 975,00€  
Isenção de pagamento de taxa de utilização do parque 
desportivo de Serpa (16 020 € + água e luz) 

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DE 
BRINCHES 
(Futsal) 

- Subsidio 2 200,00€ 
Isenção de pagamento de taxa de utilização do pavilhão do 
parque desportivo de Serpa – 1 620 € + água e luz 

CLUBE FUTEBOL UNIÃO SERPENSE 
(Futebol) 

Subsídio de 8 000,00€ 
Isenção de pagamento de taxa de utilização do parque 
desportivo de Serpa (7 110 € € + água e luz) 
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PIENSE SPORTING CLUBE 
(Futebol) 

Subsídio de 18 000,00 € 
Isenção de pagamento de taxa de utilização do parque 
desportivo de Pias (9 720 € + água e luz) 

SOCIEDADE LUSO UNIÃO SERPENSE 
(Ténis de Mesa) 

Subsídio de 10 900,00€ 

CASA DO POVO DE SERPA 
(Ténis de Mesa) 

Subsídio 7 250,00€  

CLUBE ATLÉTICO ALDENOVENSE 
(Futebol e Futsal) 

Subsidio 19 625,00€ 
Isenção de pagamento de taxa de utilização do parque 
desportivo de Vila Nova S. Bento (11 940 € + água e luz) 

CENTRO CULTURA POPULAR DE 
SERPA 
(Andebol e Voleibol) 

- Subsídio de 19 400,00€     
Isenção de pagamento da taxa de utilização do pavilhão 
Carlos Pinhão (12 420 € + água + luz) 

ACADEMIA DE KARATÉ DE SERPA 
(Karaté em Serpa e Pias) 

-Subsídio de 3 725,00€ 
Isenção de pagamento da taxa de utilização do pavilhão 
Carlos Pinhão (3 600 € + água + eletricidade) 

ESCOLA DE KARATÉ DE VILA NOVA 
DE SÃO BENTO / INSTITUTO 
SHOTOKAN SETÚBAL 
(KaratéDo) 

Subsídio de 1 675,00€  
Isenção de pagamento da taxa de utilização do pavilhão de 
Vila Nova (1 920 € + água + luz) 

 
TOTAL 

 
114 750€ 

 

 
O valor total dos subsídios apresentados não é definitivo, uma vez que, as alterações verificadas nos modelos competitivos levam a que alguns 

clubes só no início de 2020 apresentem dados concretos para apreciação e proposta final de subsídio. 

 

Os senhores vereadores Carlos Alves e António Mariano ausentaram-se durante a apreciação e votação 

deste assunto, por se encontrarem impedidos, nos termos da lei. ------------------------------------------------------- 

 

 

19. Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – 3.º Pedido 

de prorrogação de prazo  

Sobre o assunto designado em epígrafe, os respetivos serviços técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais (DMOM), após análise do 3º pedido de prorrogação de prazo e da comunicação referência CO 

nº 03-E/2019 da fiscalização externa, informam o seguinte: 

 

«Datas importantes a considerar com o 2º pedido de prorrogação de prazo 

Data da Consignação:  10-01-2018 

Comunicação de aprovação do PSS: 17-01-2018 

Prazo da Obra: 

Inicial – 366 dias; 

Prorrogações –  285 dias; 

Data Final Previsível sem prorrogação – 18-01-2019 

Data Final Previsível com prorrogação – 30-10-2019 
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Nos anteriores pedidos de prorrogação de prazo o adjudicatário justifica o atraso nos trabalhos pelos 

seguintes motivos: 

 

 Alterações, adaptações e complementos dos projetos de instalações elétricas, ITED, águas e 

esgotos, e ventilação, por decisão do Dono da Obra, por forma a cumprir com a legislação em 

vigor, em termos de lojas e necessidades alimentares – talhos e peixaria; 

 Alterações, adaptações e complementos dos projetos de instalações elétricas, ITED, águas e 

esgotos, e ventilação, por decisão do Dono da Obra, com alterações de situações já executadas, 

por decisão do Dono da Obra, por forma a dotar as diversas lojas de infra-estruturas adaptáveis a 

equipamento e mobiliário da especialidade, que não tinha sido pensado e previsto no projeto 

inicial; 

 Alterações e complementos dos projetos iniciais, por forma a dotar o Mercado de melhores 

condições em termos de manutenção futura, não contempladas no projeto inicial; 

 Alterações, adaptações e complementos dos projetos de instalações elétricas, ITED, águas e 

esgotos e ventilação, após diversos pedidos de esclarecimentos por parte do adjudicatário, que 

implicaram algumas alterações nos quadros elétricos, circuitos e aumento de quantidades – 

cabos, tomadas, etc, cujos trabalhos adicionais, com diversas versões e alterações e que ainda 

aguardamos a sua aprovação; 

 Pedido de alguns trabalhos adicionais 

 A proposta data de 2017, num contexto económico completamente diferente, e verifica-se 

atualmente uma grande falta de mão-de-obra qualificada, com a agravante de atravessarmos um 

período de muito trabalho, com muitas Obra Públicas e Privada, que dificulta a mobilização de 

equipas para as obras de modo geral e principalmente para a zona do Alentejo 

 

O adjudicatário solicita no 3º pedido de prorrogação 51 dias contínuos e conclusão da empreitada para o 

dia 20/12/2019. Justifica a prorrogação de prazo com os seguintes argumentos: 

 trabalhos imprevistos que tem impacto no planeamento dos trabalhos; 

 esclarecimentos ao projeto; 

 

Sobre estes argumentos informo que tem existido alguns ajustes para otimização da empreitada, entre os 

quais esclarecimentos ao projeto, trabalhos adicionais e trabalhos a menos, mas o mesmo não tem a 

implicação no plano de trabalhos que fundamente o explanado no pedido apresentado pelo empreiteiro. 

 

Os fatores que justificam o enorme atraso financeiro e de execução da empreitada identificados pela 

fiscalização externa e que adiro são: 

 

Matéria de facto: 

1. Insuficiente preparação dos trabalhos por parte da direção de obra; 

2. Afetação escassa de recursos à empreitada; 

3. Recurso à subcontratação/ subempreitada; 

4. Fraco desempenho e ritmo de rendimento dos recursos alocados (ex: execução do revestimento em 

marmorite); 
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Matéria de direito: 

5. Incumprimento do contrato – plano de pagamentos; 

6. Incumprimentos do contrato – plano de trabalhos; 

7. Incumprimento do contrato – clausula 10.ª do caderno de encargos; 

 

A fiscalização externa entende que o pedido não deve ser atendido e sugere a aplicação de sanções 

contratuais. 

 

Datas com o 3º pedido de prorrogação de prazo 

Data da Consignação:  10-01-2018 

Comunicação de aprovação do PSS: 17-01-2018 

Prazo da Obra: 

Inicial – 366 dias; 

Prorrogações –  336 dias; 

Data Final Previsível com prorrogação – 20-12-2019 

 

Conforme está explanado nesta informação e na comunicação da fiscalização externa o adjudicatário está 

em incumprimento contratual pelo que pode o Dono da Obra aplicar a sanção contratual conforme previsto 

na legislação em vigor. O cálculo da sanção contratual é o produto entre os dias de multa (diferença entre 

a data final de prazo e a data de término da obra) e o valor diário de multa (correspondente a 1 (por mil) do 

preço contratual – 665,01€/dia). Existem entendimentos jurídicos que a aplicação de multas por 

incumprimento contratual é indevida quando concedida a prorrogação do prazo pelo que, caso se venha a 

verificar esta situação, deve este assunto ser analisado pelo Departamento Jurídico.  

Proponho que seja atendido o interesse público para a boa conclusão da empreitada e realço que estamos 

perante obra candidatada a fundos comunitários. 

 

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere sobre: 

 aplicação da sanção contratual conforme previsto no Código dos Contratos Públicos; 

 Prorrogação de 51 dias contínuos, a titulo gracioso, do prazo de execução da empreitada com 

data final previsível em 20/12/2019; 

 

Após decisão deverá a mesma ser comunicada ao adjudicatário.» -------------------------------------------------- 

 

Sobre o assunto, a Chefe da DMOM, no seguimento do pedido de prorrogação do prazo apresentado pelo 

empreiteiro e da informação técnica, coloca à consideração a prorrogação de 51 dias contínuos, a titulo 

gracioso, do prazo de execução da empreitada, com data final previsível em 20/12/2019. ---------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de prorrogação por 

mais 51 (cinquenta e um) dias contínuos, a título gracioso, do prazo de execução da empreitada, não se 

aplicando a sanção contratual. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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20. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 204 referente ao dia 29 de 

outubro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 481.678,73 (quatrocentos e oitenta e um 

mil, seiscentos e setenta e oito euros e setenta e três cêntimos) e 270.922,55 (duzentos e setenta mil, 

novecentos e vinte e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

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

 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, a Sr.ª Vereadora Paula Pais questionou se houve algum 

problema com a qualidade da água em Vila Nova de S.Bento, face a alguns comentários de que estaria 

com cor acastanhada e mau cheiro, tendo o Sr. Presidente confirmado que não houve qualquer problema 

na qualidade da água em Vila Nova de S.Bento e esclarece que, quanto à cor acastanhada, pode 

acontecer que, quando existe uma rotura, após ser reparada, na zona onde se fez a reparação, pode 

surgir logo em seguida, quando se abre a torneira, com uma cor ligeiramente acastanhada, que tem a ver 

com a entrada de alguma argila. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano, na sequência do alerta que já tinha feito numa anterior reunião da 

Câmara, diz que as Infraestruturas de Portugal ainda não repararam a sinalética que se encontra 

danificada em Pias, nomeadamente o sinal com indicação de Serpa e Beja. ----------------------------------------- 

 

 

 

Informações prestadas aos eleitos por email 

Dia 30 de outubro: 

«Na sequência das questões colocadas em reuniões do Executivo, relativamente aos conselhos 

municipais, informa-se sobre os procedimentos iniciados em 2019 e os procedimentos a iniciar em 2020: 

 

1 – Procedimentos iniciados: 

-  Criação da Comissão Municipal de Toponímia; 

- Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico; 

- Conselho Municipal de Segurança; 

- Revisão do  Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo 

 

2. Procedimentos para iniciar: 

- Comissão Municipal de Trânsito; 

- Conselho Municipal de Ambiente; 

- Conselho Municipal da Juventude» 
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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:  

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 
 Pedidos de autorização de queimadas  
 Licenças de recinto improvisado 
 Alteração n.º 17 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  
 Alteração n.º 18 ao Orçamento e n.º 12 ao Plano Plurianual de Investimentos 
 Proposta de protocolo de cooperação com a Direção Regional de Cultura do Alentejo 
 Proposta de acordo de parceria entre a Associação de Defesa do Património de Mértola e a 

Câmara Municipal de Serpa  
 Declaração de caducidade do processo – Obras na Rua do Governador, n.º 7, 9 e 11 em Serpa – 

Requerente: António Maria Morgado de Assis Louro Rodrigues 
 Declaração de caducidade do processo – Obras na Rua do Carril, n.º 27 em Vila Nova de S.Bento 

–Requerente: José Francisco Vilão Leisico  
 Informação sobre o Processo 2019/au-emb/8 – Art.º 270 secção H de Vila Nova de S.Bento  
 Parecer sobre emparcelamento simples no prédio rústico denominado “pedreira”, em Vila Verde 

de Ficalho– Requerente: Bento Teresa Sargento 
 Casa do Benfica de Serpa – Proposta de atribuição de subsidio  
 Piense Sporting Clube – Proposta de atribuição de subsidio  
 Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de dois fiscais, para a Divisão 

de Urbanismo e Ordenamento do Território, com contrato por tempo indeterminado 
 Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Quarteis, n.º 29 em Serpa – 

Requerente: Maria José Rosa Ramos 
 RESIALENTEJO – Informação sobre candidaturas para construção da Unidade de Compostagem 

de Biorresiduos e Modernização da Estação de Triagem de Papel/Cartão e Vidro 
 Grupo União Safarense – Apoio para a III Regata Odiana 
 Proposta de subsídios para a época desportiva 2019/2020  
 Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – 3.º Pedido de 

prorrogação de prazo  
 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16h50 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 22/2019 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 30 de outubro de 2019 
 

 

 

ANEXO 1 – Alteração n.º 18 ao Orçamento e n.º 12 ao Plano Plurianual de Investimentos 

 

 


