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ATA N.º 24/2019 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 13 de novembro 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:17H30  

 

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 24/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

13 DE NOVEMBRO DE 2019   

   

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 13 

de novembro de 2019, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º3 do artigo 

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

 

Aprovação das Atas n.º 22 e 23/2019 

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 22, relativa à reunião realizada no dia 30 de outubro e a ata n.º 23, respeitante à 

reunião extraordinária realizada no dia 31 de outubro, as quais foram previamente distribuídas por todos 

os eleitos. As atas foram aprovadas, por unanimidade, após a alteração efetuada na ata n.º 23, solicitada 

pelo Sr. Vereador Manuel Soares. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Alteração n.º 19 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

4. Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 4.ª Fase 

5. Caducidade da licença de táxi n.º 5/2003 

6. Constituição de propriedade horizontal na Rua dos Barrigos n.º 35, 35-A e 37 em Serpa – 

Requerente: João Manuel Gomes Domingos Mestre 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito na Rua da 

Zurreira, n.º 35 em Brinches 

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito na Rua de 

Testour, lote 3, em Serpa 

9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito no Largo Prior 

de Belas, n.º 3 em Serpa 

10. Declaração de caducidade do processo de obras na Zona dos Armazéns, lote 1 em Serpa  

11. Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 3/1977 

12. Proposta de reversão do Lote n.º 3, talhão Q do cemitério municipal de Serpa 

13. Parque de campismo e caravanismo de Serpa – Proposta de alteração das regras de 

funcionamento  

14. Parque de campismo e caravanismo de Serpa – Proposta de apoio a associações e entidades 

sem fins lucrativos 
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15. Contrato de comodato com o Centro de Cultura Popular de Serpa 

16. Piense Sporting Clube – Proposta de apoio para aquisição de viatura 

17. Aquisição de prédio urbano sito à Travessa do Serra, n.º 4 em Serpa  

18. ACCBIO – Associação Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos Produtos no Modo 

de Produção Biológico – Apoio financeiro 

19. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

20. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 
 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades:  ------------------------------------------------------------------ 
 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas 
de Brinches 

17039 
2019.10.28 

Baile 
2019.10.31 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 

Comissão de Festas 
de Brinches 

17040 
2019.10.28 

Baile 
2019.11.02 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 

Agrupamento de 
Escolas n.º 1 de 

Serpa 

17192 
2019.10.30 

Espetáculo no Salão 
Polivalente de Pias 

(angariação e fundos para a 
festa de finalista do 9.º ano 

da EBI de Pias) 
2019.11.09 

 
 

Ruido 

 
 

20,00€ 

Comissão de Festas 
de Serpa 

17063 
2019.10.28 

Festa Halloween no espaço 
Wasabi 

2019.10.31 

Ruido 20,00€ 

 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, ratificar os seguintes despachos proferidos pelo Sr.Presidente, respeitantes 
ao licenciamento de recinto improvisado: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada/Data 

Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Comissão Festas de 
Brinches 

Baile 
Sociedade 1.º 

Junho Brinchense  

17038 
2019.10.28 

2019.10.31 2019.10.30 

Comissão Festas 
Brinches 

Almoço convívio 
e baile 

Sociedade 1.º 
Junho Brinchense 

17037 
2019.10.28 

2019.11.02 2019.10.30 
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3. Alteração n.º 19 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 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 19.ª alteração ao 
Orçamento da Câmara Municipal: 
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4. Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 4.ª Fase 

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

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

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

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

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

Série, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 7255/2018 de 31 de julho. Diário da República 

n.º146/2018 – II Série, foi deliberado, por unanimidade, atribuir os seguintes auxílios económicos, cujas 

candidaturas deram entrada na autarquia após a reunião do Órgão Executivo, de 4 de setembro:  

 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 

EB1 de Pias 

Escalão A 

Nome do Aluno Data entrada do 
pedido na 
Autarquia 

Nº registo  Subsidio 
refeição 
(diário) 

Subsidio para 
material 
escolar 

João Manano Figueira 14-10-2019 E/16244/19 1,68€ 16,00€ 

José António Manano Figueira 14-10-2019 E/16249/19 1,68€ 16,00€ 

Naida Manano Figueira 14-10-2019 E/16240/19 1,68€ 16,00€ 

Silvéria Encarnação Andrade 
Dimas 

14-10-2019 E/16249/19 1,68€ 16,00€ 

EB1 Brinches 

Narciso Ramos Fernandes 03-10-2019 E/15497/19 -(1) 16,00€ 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

EB Vila Nova S. Bento 

Escalão A 

Madalena isabel Oliveira 
Sarmento 

16-10-2019 E/16460/19 1,68€ 16,00€ 

1 – Por inexistência de refeitório escolar 

 
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 nºs sequenciais: 

Refeições: 20289; 
Material escolar: 20290. 
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5. Caducidade da licença de táxi n.º 5/2003 

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

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 16 de setembro do corrente ano: 

 

«Consultado o processo de atribuição de licença de táxi nº 05/2003, emite-se a presente informação: 

 

1-Licença não renovada 

1.1- Constata-se que o titular da licença de táxi nº 05/2003, Francisco Guerreiro Véstia, atribuída no 

contingente da freguesia de Pias não apresentou pedido de renovação de licença de táxi. 

 O alvará nº104544, de 14/04/2014, emitido pelo IMT em 14/04/2014, com validade de 24/04/2014 a 

23/04/2019 carece de renovação e não foi feita prova da sua renovação. 

 

2-Consequência da licença não renovada 

2.1-Caducidade da licença 

De harmonia com o disposto no artigo nº 12º nº2 do Regulamento do Acesso à Atividade e ao Mercado 

dos Transportes em Táxi, aprovado pelo DL nº 251/98, de 11 de agosto, com as atualizações em vigor, a 

licença de táxi caduca sempre que não seja renovado o alvará. 

O Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, prevê ainda no artigo 578º nº1h) que a 

licença caduca quando não tenha feito prova da emissão ou renovação do alvará emitido pelo IMT. 

Caducada a licença, a Câmara Municipal determina a sua apreensão, a qual terá lugar na sequência da 

notificação ao respetivo titular. 

 

3-Proposta de decisão 

Perante ao exposto cabe ao órgão executivo apreciar e decidir no sentido de declaração da caducidade da 

licença nº 05/2003, atribuída a Francisco Guerreiro Véstia e, da apreensão da mesma, com o fundamento 

de não renovação por não haver prova da emissão do alvará do IMT, para exercício da atividade de 

transporte em táxi, de acordo com o disposto no artigo 12º nº2 do Regulamento do Acesso à Atividade e 

ao Mercado dos Transportes em Táxi, aprovado pelo DL nº 251/98, de 11 de agosto, com as atualizações 

em vigor e artigo 578º nº1 alínea h) e nº2, do Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa 

em vigor, bem como proceder à notificação da respetiva deliberação.» ----------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da licença 

nº05/2003, atribuída a Francisco Guerreiro Véstia e a apreensão da mesma, com o fundamento de não 

renovação, por não haver prova da emissão do alvará do IMT, para exercício da atividade de transporte 

em táxi, de acordo com o disposto no artigo 12º nº2 do Regulamento do Acesso à Atividade e ao Mercado 

dos Transportes em Táxi, aprovado pelo DL nº 251/98, de 11 de agosto, com as atualizações em vigor e 

artigo 578º nº1 alínea h) e nº2, do Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa. -------------- 
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6. Constituição de propriedade horizontal  na Rua dos Barrigos n.º 35, 35-A e 37 em Serpa – 

Requerente: João Manuel Gomes Domingos Mestre 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de propriedade horizontal do prédio urbano, Rua dos 

Barrigos, n.ºs 35, 35-A e 37, em Serpa, inscrito na matriz urbana com o n.º 107, da União de Freguesias 

de Serpa (Salvador e Santa Maria), concelho de Serpa, e descrito na conservatória do registo predial de 

Serpa sob o n.º 3074/20090708, com a área total de 390,00 m2 e seguinte composição: área coberta 

257,00 m2; área de descoberta: 133,00 m2. e as seguintes confrontações: norte, Francisco Manuel 

Canhoto; sul, Afonso de Lemos Abraços; nascente, Rua dos Barrigos; poente, Domingos Ferreira. 

O prédio é composto por quatro habitações, que se desenvolvem em rés-do-chão, 1º andar e quintal, 

perfazendo quatro frações autónomas, distintas, independentes e isoladas entre si, todas com saída para 

a via pública, reunindo as condições para ser submetido ao regime de propriedade horizontal, conforme as 

frações que se descrevem: 

Fração A – Constituída por rés-do-chão, destinada a habitação, tipologia T2, com entrada pelo número de 

polícia 35 da Rua dos Barrigos, em Serpa, composta por dois quartos, uma sala, uma cozinha, uma 

instalação sanitária, uma despensa e um quintal. 

Esta fração tem a área de implantação de 112,00 m2, a área de construção de 112,00 m2 e a área 

descoberta de 66,50 m2. 

Fração B – Constituída por rés-do-chão e 1º andar, destinada a habitação, tipologia T2, com entrada pelo 

número de polícia 35-A da Rua dos Barrigos, em Serpa, composta por um hall e uma sala, ao nível do rés-

do-chão, dois quartos, uma sala, uma cozinha, uma instalação sanitária, um arrumo e um terraço, ao nível 

do 1º andar. 

Esta fração tem a área de implantação de 31,00 m2, a área de construção de 115,00 m2 e a área de 

terraço de 13,00 m2. 

Fração C – Constituída por rés-do-chão, destinada a habitação, tipologia T1, com entrada pelo número de 

polícia 37 da Rua dos Barrigos, em Serpa, composta por um hall, um quarto, uma copa/sala, uma cozinha, 

uma instalação sanitária, uma despensa, um arrumo e um quintal. 

Esta fração tem a área de implantação de 107,00 m2, a área de construção de 107,00 m2 e a área 

descoberta de 66,50 m2. 

Fração D – Constituída por 1º andar, destinada a habitação, tipologia T2, com entrada pelo número de 

polícia 35 da Rua dos Barrigos, em Serpa, composta por dois quartos, uma instalação sanitária, uma sala 

de estar, uma sala de jantar, uma cozinha e um terraço. 

Esta fração tem a área de implantação de 106,00 m2, a área de construção de 106,00 m2 e a área de 

terraço de 17,00 m2. 

São comuns às frações A e D: 

- Zona da escada com 10 m2. 

São comuns às frações A, B, C e D: 

- As paredes meeiras autoportantes e cobertura. 

As Frações autónomas A, B, C e D constituem unidades independentes, distintas e isoladas entre si, 

comunicando diretamente com o exterior, preenchendo, por conseguinte, os requisitos dos artigos 1414.º e 

1415.º do Código Civil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito na Rua da 
Zurreira, n.º 35 em Brinches 

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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8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito na Rua de 

Testour, lote 3, 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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9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito no Largo 

Prior de Belas, n.º 3 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.  

 

 

10. Declaração de caducidade do processo de obras na Zona dos Armazéns, n.º 1 em Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que se encontra expirado o prazo de 10 dias 

úteis, para o requerente (Braingaming Unipessoal, Lda) se pronunciar sobre o processo de obras. 

Tinha a entidade requerente sido informada, através do nosso ofício de ref.ª 5408, de 06-08-2019, que se 

encontrava expirado o prazo de sessenta e oito dias para proceder à autoliquidação das taxas 

correspondentes à admissão da comunicação prévia, estipulado em nosso anterior ofício de ref.ª 1610, de 

11-03-2019, e concedido o prazo de 10 dias úteis, para se pronunciar sobre a intenção da Autarquia 

declarar a caducidade da comunicação prévia, em cumprimento do princípio de audiência de interessados. 
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Nos termos do n.º 2 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 

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

Edificação – RJUE), a comunicação prévia caduca quando não ocorra o pagamento das taxas (por 

autoliquidação) no prazo previsto para o efeito, determinando a imediata cessação da operação 

urbanística. 

Ainda, de acordo com o n.º 5 do mesmo artigo, “As caducidades previstas no presente artigo devem ser 

declaradas pela câmara municipal, verificadas as situações previstas no presente artigo, após audiência 

prévia do interessado”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da comunicação 

prévia, respeitante às obras de construção no lote 1 da Zona dos Armazéns, em Serpa. ------------------------- 

 

 

11. Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 3/1977 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 

8 do corrente mês novembro: 

 

«Pretende o requerente, na qualidade de proprietário do lote 8 do Loteamento titulado pelo Alvará 

n.º3/1977, localizado na Travessa do Lagar, em Vila Nova de São Bento, proceder à alteração ao 

Loteamento, no que se refere às áreas de implantação/construção no lote 8, definindo um novo polígono 

de implantação, considerando os índices permitidos pelo Plano de Urbanização de Vila Nova de São 

Bento, apresentando a certidão de teor do prédio, emitida pela Conservatória do Registo Predial de Serpa 

e respetivas autorizações dos proprietários dos lotes 1, 2, 6, 9 e 10. 

 

Prédio urbano localizado na União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo: 

Lote 8 - Prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2070, descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o número 4430/20101123 (230m2 de área total, 130,68m2 de área coberta e 99,32m2 de área 

descoberta).  

 

Foram identificados os seguintes processos de obras: 

Proc.95, datado de 17-05-1978 (lote 8), em nome de João Bento dos Santos Castelo Carrilho 

 

No Plano de Urbanização de Vila Nova de São Bento em vigor, o loteamento insere-se em “Zonas 

Habitacionais Consolidadas”, com as seguintes características: 

Artigo 18.º do Regulamento do PU 

1 — “As zonas habitacionais consolidadas, delimitadas na planta de zonamento, correspondem aos 

espaços que apresentam elevado nível de infraestruturação, de densidade populacional ou de 

concentração de edificação predominantemente residencial, com presença de comércio, serviços e de 

pequenos estabelecimentos oficinais, compatíveis com o uso habitacional. 

2 – Nas zonas habitacionais consolidadas, as operações urbanísticas devem observar os parâmetros 

urbanísticos estabelecidos no Anexo I, de acordo com o prescrito no artigo 14.º” 
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Anexo I – Quadro Síntese dos índices e parâmetros urbanísticos:  

Índice de Ocupação do Solo Líquido (Iol) [%] – 80 

Índice de Utilização do Solo Líquido (Iul) – 1,4 

Número máximo de pisos – 2 

Altura máxima de fachada – 7m 

 

Através da memória descritiva, peças desenhadas e do quadro urbanimétrico, verifica-se que se pretende 

a alteração do polígono de implantação, por forma a permitir o aumento das áreas de implantação e de 

construção, em conformidade com a seguinte proposta: 

 

Quadro Urbanimétrico: 

 

 
 

De acordo com o disposto no n.º3 do Art.º27º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de Dezembro na sua atual 

redação, foram apresentadas cinco declarações dos proprietários dos lotes 1, 2, 6, 9 e 10, indicando a sua 

não oposição à alteração de Loteamento pretendida. 

 

Pelo exposto, verificando-se que a alteração proposta cumpre os requisitos previstos no Plano de 

Urbanização de Vila Nova de São Bento em vigor, propõe-se o deferimento da primeira alteração ao 

Alvará de Loteamento n.º3/1977, em reunião de Câmara. 

 

Verifica-se que no processo de Loteamento n.º3/1977 houve lugar a cedências para alargamento do 

arruamento. 

A proposta apresentada admite a existência de dois lugares de estacionamento no interior do lote, e 

estacionamento no arruamento adjacente ao lote.  

O loteamento insere-se numa área urbana consolidada e infraestruturada. Na presente data, o loteamento 

e via pública mantêm-se com as mesmas características. 

Face ao exposto, não existe lugar a novas cedências para espaços verdes e equipamentos de utilização 

coletiva (Portaria nº 216-B/2008 de 3 de março).  

 

Mais se informa, de acordo com o Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, artigo 58.º, e face 

aos usos a que se destinam as alterações (habitação, anexo e garagem), que é aplicável a Taxa municipal 
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pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas (TRIU), relativamente à área 

respeitante ao uso de Habitação (33,94m2): 

TRIU = (A + B) × (CL) × (CU) × C 

CU — Coeficiente de Utilização — Tipo de utilização (desincentivo): 

Coeficiente para habitação (Tx desinc.) 

Coeficiente para comércio e serviços (Tx desinc.) 

Coeficiente para indústria e outros fins (Tx desinc.) 

 

C — é a superfície total em m2 de pavimento prevista na operação, destinados ou não à habitação, 

excluindo as áreas destinadas a estacionamento e anexos. 

 

TRIU = (73,80 + 7,40) x 0.074 x 0,40 x 33,94 = 81,58 Euros.» ---------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 

Alvará de Loteamento n.º 3/1977, nos termos acima expostos. ----------------------------------------------------------- 

 

 

12. Proposta de reversão do Lote n.º 3, talhão Q do cemitério municipal de Serpa 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa que a requerente 

Laura Conceição Granja Mangas, residente na Estrada da Circunvalação, lote 2-1º Esq, em Serpa, 

requereu através de doc. E/7259/2017, de 08/05, a reversão do terreno, lote nº 3, Talhão Q, do cemitério 

Municipal de Serpa, destinado a sepultura perpétua, concedido ao seu marido José da Silva Fernandes, 

por Alvará emitido em 16/03/2000, à titularidade do Município de Serpa. 

Perante a apresentação da escritura de habilitação de herdeiros, celebrada em 05/09/2001, no Cartório 

Notarial de Serpa, confirma-se que a requerente é herdeira, bem como as suas filhas Maria Manuela 

Mangas Fernandes e Maria Helena Mangas Fernandes, que já se pronunciaram por E/16854/2018 e E/ 

16842/2018, respetivamente, de forma favorável sobre a reversão requerida. 

De acordo com informações técnicas da Divisão de Obras Municipais e Ambiente, considera-se que a 

reversão da sepultura perpétua é uma decisão aceitável, atendendo a que a câmara poderá concedê-lo a 

eventuais interessados. 
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Apreciado o assunto, à luz do Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, publicado no 

DR no 107, 2ª série, de 02 de junho, poderá a câmara municipal aceitar a proposta de reversão do aludido 

terreno destinado a sepultura perpétua, concedido a José da Silva Fernandes, por Alvará emitido em 

16/03/2000, de acordo com o disposto no artigo 147º nº 5, que dispõe: “A concessão pode ser resgatada 

pela câmara municipal pelo valor da taxa paga por essa concessão, em situações devidamente 

fundamentadas e analisadas caso a caso”. 

Considerando que a taxa paga aquando da concessão foi no valor de trinta e sete mil e quinhentos 

escudos, deverá proceder-se ao pagamento da verba de 187,05€ (cento e oitenta e sete euros e cinco 

cêntimos), pelo resgate do lote nº 3, Talhão Q, do cemitério Municipal de Serpa, destinado a sepultura 

perpétua. 

Foi solicitado cabimento de verba por I/ 10567/2019 ao serviço de Gestão Financeira, que confirmou o 

cabimento com a ordem sequencial nº 20734. 

Perante o exposto, consideram que, o órgão executivo, deverá pronunciar-se sobre o resgate do lote nº 3, 

Talhão Q, do cemitério Municipal de Serpa, destinado a sepultura perpétua, concedido a José da Silva 

Fernandes, por Alvará emitido em 16/03/2000, pelo valor de 187,05€ (cento e oitenta e sete euros e cinco 

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

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o resgate do lote nº3, 

Talhão Q, do cemitério Municipal de Serpa, destinado a sepultura perpétua, concedido a José da Silva 

Fernandes, por Alvará emitido em 16/03/2000, pelo valor de 187,05€ (cento e oitenta e sete euros e cinco 

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

 

 

13. Parque de campismo e caravanismo de Serpa – Proposta de alteração das regras de 

funcionamento  

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 7 do corrente mês de 

novembro, refere que, desde a reabertura ao público do Parque de Campismo e Autocaravanismo de 

Serpa que estão a ser aplicadas as regras de funcionamento aprovadas em reunião de Câmara de 29 de 

maio passado, consubstanciadas num conjunto de indicações específicas a utilizar até que seja possível 

concluir o Regulamento Interno do Parque de Campismo, num processo a decorrer mas condicionado 

ainda à configuração final da futura Área de Serviço de Autocaravanismo.  

No decurso deste período de funcionamento do Parque, decorrente sobretudo da nova organização do 

espaço e de ainda não existir uma maior capacidade de resposta para a grande procura por parte de 

caravanistas e auto caravanistas, foi detetada uma situação não prevista nas regras aprovadas e que se 

considera importante dar resposta, aproveitando-se também a oportunidade para introduzir correções de 

texto em duas outras alíneas.  

 

Assim, propomos o seguinte;  

- Incluir no ponto 6. (lotação), uma nova alínea (alínea d)  com a seguinte redação:  

d) Entre os meses de outubro e março, se a taxa de ocupação das tendas for baixa e, 

excecionalmente,até à conclusão da Área de Serviço de Autocaravanismo, poderá haver lugar à utilização 
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por caravanas e autocaravanas de alvéolos destinados a tendas, até ao limite máximo de 20 e tendo em 

conta a disponibilidade existente. 

 

- No ponto nº 7, (Inscrição, admissão e estadia no Parque)  corrigir o texto da alínea c) , apenas com a 

atualização dos documentos oficiais  e  alinea d) , para reforçar a necessidade de apresentação da  

identificação de todos os campistas:   

c) Só é permitida a inscrição mediante a apresentação de documento de identificação pessoal válido 

(Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão ou Passaporte, Licença Desportiva emitida pela 

Federação de Campismo e Caravanismo de Portugal e Carnet Camping International atualizados); 

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

proceder à identificação das restantes pessoas que o acompanham, com a apresentação de 

documento de identificação válido;  

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a alteração proposta às 

regras de funcionamento do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Serpa, cujo teor passa a 

ser o seguinte:  

 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO E CARAVANISMO DE SERPA 
(novembro 2019) 

 
 Preâmbulo 

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

 

2. Período de funcionamento: 

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

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

de manifesto interesse municipal, desde que tal não afete o regular funcionamento do Parque e dos utentes; 

c) O município de Serpa pode determinar o encerramento do Parque por motivos de força maior, devidamente 

fundamentados e com indicação do período de encerramento. 

 

3. Receção: 

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

i. Check-in e check-out: 

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

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

b)  Compete à receção do Parque: 

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

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

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

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

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

nele são prestados; 

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

 

4. Período de silêncio:  

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

 

5. Reservas 

       O Parque não dispõe de serviço de reservas. 

 

6. Lotação 

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

distribuídos da seguinte maneira: 

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

de 44 lugares; 

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

iii. Estacionamento de viaturas: 17 lugares. 

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

embora condicionada à lotação existente. 

c) Entre os meses de outubro e março, se a taxa de ocupação das tendas for baixa e, excecionalmente, até à 

conclusão da Área de Serviço de Autocaravanismo, poderá haver lugar à utilização por caravanas e 

autocaravanas de alvéolos destinados a tendas, até número máximo de 20 e tendo em conta a disponibilidade 

existente. 

 

7.    Inscrição, admissão e estadia no Parque de Campismo 

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

tempo de estadia no Parque; 

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

próprio; 

c) Só é permitida a inscrição mediante a apresentação de documento de identificação pessoal válido (Bilhete 

de Identidade, Cartão do Cidadão ou Passaporte, Licença Desportiva emitida pela Federação de Campismo 

e Caravanismo de Portugal e Carnet Camping International atualizados); 

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

proceder à identificação das restantes pessoas que o acompanham, com a apresentação de documento de 

identificação válido;  

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

ou por cidadãos maiores que por eles se responsabilizem; 

f) A receção não pode efetuar inscrições quando se verifique que a lotação do Parque está esgotada; 

g) Após a inscrição, o funcionário da receção entrega o cartão de identificação ao campista ou caravanista, a 

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

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

devolvido aquando da saída do Parque; 

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

procedam à regularização dos mesmos; 

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

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

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

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

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

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

9. Preços 

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

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

em estadias iguais ou inferiores a sete dias; 

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

ser efetuada semanalmente; 

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

imediata da permanência; 

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

 
10. Utilização da Piscina 

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

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

 

11. Proibições 
É expressamente proibido: 

a) Utilizar o Parque como local de residência permanente; 

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

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

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

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

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

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

carácter permanente; 

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

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

necessárias à retenção das tendas e demais equipamentos; 

g) Fumar nos locais vedados por lei; 

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

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

emergência;  

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

k) Lavar louça fora dos locais destinados para o efeito; 

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

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

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

permanentes de água e esgoto aos equipamentos individuais; 

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

obrigatório no local destinado a esse fim; 

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

q) Permanecer no Parque por períodos superiores aos previstos na alínea b) do número 14; 
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r) Deixar abandonados durante a noite candeeiros, fogões, lâmpadas acesas ou equipamentos similares, 

fazendo perigar a integridade física dos outros utentes; 

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

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

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

funcionários; 

u) Afixar cartazes de qualquer natureza; 

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

campistas; 

w) Entrar nas zonas reservadas ao funcionamento dos serviços. 

 

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

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

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

devidamente acondicionados; 

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

apropriado; 

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

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

utentes; 

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

locais de acesso restrito ou condicionado; 

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

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

prejudiquem a tranquilidade dos utentes; 

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

perigosos. 

 

13. Visitantes  

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

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

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

circular acompanhadas do cartão de visita; 

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

horas; 

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

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

caravanista visitado; 

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

 

14. Direitos dos campistas e dos caravanistas 

Os campistas e os caravanistas podem: 

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

Parque; 

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

c) Ter conhecimento prévio dos preços aplicáveis; 

d) Exigir a apresentação do livro de reclamações; 
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e) Exigir a emissão de fatura pelos serviços utilizados; 

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

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

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

 

15. Deveres dos campistas e dos caravanistas  

Os campistas e caravanistas devem: 

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

b) Acatar as indicações dos funcionários do Parque; 

c) Cumprir as regras de funcionamento do Parque; 

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

nas presentes normas; 

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

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

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

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

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

funcionários do Parque; 

h) Respeitar o período de silêncio; 

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

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

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

estacionamento de veículos; 

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

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

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

correspondente a mais um dia de estadia; 

 

16. Veículos, circulação e estacionamento 

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

depende de registo prévio; 

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

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

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

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

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

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

e) Não é permitida a lavagem de automóveis ou qualquer outro tipo de veículos; 

f) Por razões de segurança pode ser proibida a entrada de veículos no Parque quando a lotação estiver 

esgotada. 

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

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

18. Casos omissos: os casos omissos serão resolvidos pelo serviço responsável do Parque no quadro da legislação 
aplicável.  
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14. Parque de campismo e caravanismo de Serpa – Proposta de apoio a associações e 

entidades sem fins lucrativos 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 7 do corrente mês de 

novembro, refere que, são muitos e recorrentes os pedidos de apoio por parte de associações, IPSS e 

outras entidades sem fins lucrativos para estadia no Parque de Campismo de Serpa, sobretudo 

relacionadas com a prática de atividades de ocupação de tempos livres, juventude, de turismo de 

natureza, cultura e património ou prática desportiva associada também à utilização das piscina municipais 

e outros equipamentos desportivos e em muitos casos promovendo e incrementando atividades na 

comunidade e estimulando o comércio local.  

Considerando que os pedidos que nos têm sido feitos se enquadram nas modalidades de apoio passiveis 

de serem concedidas no que respeita às atribuições e competências da Câmara Municipal, 

nomeadamente a lei 75/2013 de 12 de setembro, no nº 2 do artigo 23, conjugado com o artigo 33º, alíneas 

o) e u) e ff) , apresenta a seguinte proposta, a aplicar no Parque de Campismo de Serpa, tendo em conta 

quer a natureza da entidade (que deve estar formalmente constituída e não ter fins lucrativos), quer a 

atividade a desenvolver, quer igualmente para promover o aumento o numero de visitantes  e o tempo de 

permanência através de disponibilização de condições mais vantajosas: 

- IPSS e instituições de cariz social – apoio traduzido no pagamento de 25% dos preços em vigor 

- Clubes e associações de âmbito desportivo – apoio traduzido no pagamento de 50% dos preços 

em vigor 

- Outras associações sem fins lucrativos – apoio traduzido no pagamento de 75 % dos preços em 

vigor; 

- No caso de a estadia decorrer no âmbito de necessidades logísticas em atividades apoiadas ou 

promovidas por iniciativa do município (ex. Feira Histórica) – isenção total de pagamento.  

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta acima transcrita, para apoio às 

associações e entidades sem fins lucrativos, na utilização do parque de campismo e caravanismo de 

Serpa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

15. Contrato de comodato com o Centro de Cultura Popular de Serpa 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, apresentada pela Divisão de 

Desenvolvimento Estratégico para o Contrato de Comodato a celebrar com o Centro de Cultura Popular de 

Serpa, no quadro da candidatura aprovada ao PRID - Programa de Reabilitação de Infraestruturas 

Desportivas 2018: 
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CONTRATO DE COMODATO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA E O CENTRO DE CULTURA POPULAR DE SERPA 

 
«Nos termos do Artigo 1129 e seguintes do Código Civil é estabelecido o presente contrato de comodato 
entre 
A Câmara Municipal de Serpa, pessoa coletiva n.º 501112049, com sede na Praça da República em 
Serpa, representada pelo Sr. Presidente, Tomé Alexandre Martins Pires, em execução da deliberação 
tomada na reunião de …../…./…. 
E 
O Centro de Cultura Popular de Serpa, pessoa coletiva n.º 501816380, com sede na Rua da Abegoaria – 
Apartado 188, 7830-909 Serpa, aqui representado por Carlos António Bentes Amarelinho, representante 
legal na qualidade de Presidente da Direção, que se regerá pelas seguintes cláusulas: 
 

PRIMEIRA 
A Câmara Municipal de Serpa cede, gratuitamente, ao Centro de Cultura Popular de Serpa pelo prazo de 
10 anos, automaticamente renovável por períodos de 5 anos, a partir da data de assinatura do presente 
contrato, o Pavilhão Carlos Pinhão. 

SEGUNDA 
A presente cedência abrange a utilização de todas as infraestruturas e meios de apoio existentes no 
Pavilhão Carlos Pinhão, adstritos à prática do andebol. 
 

TERCEIRA 
O Comodante reserva o direito de cedência das instalações do Pavilhão Carlos Pinhão a outras 
instituições para a prática de modalidades desportivas diferentes das indicadas no presente contrato, em 
condições a determinar, que não se revelem conflituantes ou prejudiciais à execução do presente contrato, 
assim como a salvaguarda da prática das modalidades existentes à data da respetiva assinatura.  
 

QUARTA 
O Comodatário pode realizar obras de adaptação ou novas construções destinadas ao reforço da 
capacidade organizativa, desportiva ou financeira do Clube, depois de aprovadas e autorizadas pelo 
Comodante. 

QUINTA 
Todas as benfeitorias e construções que o comodatário venha a realizar passarão a fazer parte integrante 
do Pavilhão Carlos Pinhão, tornando-se consequentemente propriedade da Câmara Municipal de Serpa e 
em caso algum darão ao comodatário direito de retenção ou indemnização. 
 

SEXTA 
O Comodatário obriga-se a manter o Pavilhão Carlos Pinhão aberto à população que dele usufruirá na 
prática desportiva, em condições de gestão a definir. 
 

SÉTIMA 
Qualquer contrato que o Comodatário venha a celebrar com terceiros, deverá sê-lo na estrita observância 
das regras agora definidas. 
Por estar conforme com as respetivas vontades, vão as partes subscrever o presente contrato. 
 
Serpa, xx de Junho de 2019. 
 
Câmara Municipal de Serpa   Centro de Cultura Popular de Serpa 
 
(Tomé Alexandre Martins Pires)   (Carlos António Bentes Amarelinho)» 
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16. Piense Sporting Clube – Proposta de apoio para aquisição de viatura 
O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, informa que o Piense Sporting Clube 
solicita apoio para aquisição de uma carrinha usada no valor de 9 980,00€. 
De acordo com o Regulamento Municipal Apoio ao Movimento Associativo, capitulo I – Âmbito e Objeto e 
capitulo VI – Apoios à aquisição de equipamentos ou material de transporte e pelo crescendo número de 
equipas e atletas nos últimos anos, propõem a atribuição de um subsídio, no valor de 5 988,00€ (60% do 
orçamento apresentado). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Deliberação  

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

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Piense Sporting Clube, um subsídio no valor de 

5.988,00€ (cinco mil, novecentos e oitenta e oito euros), para apoio na aquisição de uma carrinha usada.  

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

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

 

 

17. Aquisição de prédio urbano sito à Travessa do Serra, n.º 4 em Serpa  

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

seguinte, sobre o processo acima designado:  

 

«Por deliberação da Câmara Municipal de Serpa, de 04/09/2019, foi aprovada a proposta de aquisição do 

prédio urbano sito à Travessa do Serra, n.º 4, em Serpa, pelo valor de 80 000,00€ e o seguinte plano de 

pagamentos: 

- Durante o corrente ano, aquando da celebração da escritura de compra e venda: 30 000,00€ 

- Em maio de 2020: 12 500,00€ 

- Em outubro de 2020: 12 500,00€ 

- Em maio de 2021: 12 500,00€ 

- Em outubro de 2021: 12 500,00€. 

Notificada a deliberação ao proprietário do prédio, Dr. Satiro Louzeiro, este manifestou o seu acordo 

quanto ao valor de aquisição, mas discordou do projetado plano de pagamentos. 

Após novo processo negocial, foi obtido novo acordo para pagamento do citado montante de 80 000,00€, 

de acordo com o seguinte: 

- Preferencialmente durante o corrente ano, ou logo que seja possível, aquando da celebração da escritura 

de compra e venda: 40 000,00€ 

- Em maio de 2020: 10 00,00€ 

- Em outubro de 2020: 10 000,00€ 

- Em maio de 2021: 10 000,00€ 

- Em outubro de 2021: 10 000,00€ 

Para fazer face à presente despesa procedeu-se à correção, para 2019, do pedido de cabimento com o 

numero sequencial 20294, conforme documento Interno 8349/2019. A repartição de encargos para os 

anos seguintes foi aprovada por despacho do Sr. Presidente Tomé Pires, de 08/11/2019, ao abrigo de 

delegação de competências aprovada na reunião da Assembleia Municipal de Serpa, de 22/11/2018, 

conforme documento Interno 10717/2019. 

Em face ao exposto, e em aditamento à deliberação de 04/09/2019, considerando que compete à Câmara 

Municipal de Serpa, de harmonia com o disposto no artigo 33º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG, 

submete-se a apreciação a proposta de aquisição do prédio urbano, destinado a habitação, composto de 
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rés-do-chão, 1º. andar e quintal, com a área total de 82 metros quadrados, sendo 75 metros quadrados de 

área coberta, sito na Travessa do Serra, n.º 4, da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria), concelho de Serpa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 

1667/19931126, inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o artigo 164 com o valor 

patrimonial de 16 160,00€ (dezasseis mil, cento e sessenta euros) e o atribuído de 80.000,00 € (oitenta mil 

euros). 

O pagamento do referido montante de 80 000,00€, será efetuado nos termos acima expostos.» 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e de harmonia com o disposto no artigo 33º, nº 1, alínea g) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir o prédio urbano, 

destinado a habitação, composto de rés-do-chão, 1º. andar e quintal, com a área total de 82 metros 

quadrados, sendo 75 metros quadrados de área coberta, sito na Travessa do Serra, n.º 4, da União das 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), concelho de Serpa, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Serpa sob o número 1667/19931126, inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o 

artigo 164 com o valor patrimonial de 16 160,00€ (dezasseis mil, cento e sessenta euros) e o atribuído de 

80.000,00 € (oitenta mil euros). O pagamento do referido montante de 80 000,00€, será efetuado nos 

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

 
 

18. ACCBIO – Associação Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos Produtos no 

Modo de Produção Biológico – Apoio financeiro 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Chefe da Divisão de Desenvolvimento 

Estratégico, em 8 do corrente mês de novembro:  

 

«A ACCBIO- Associação Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos Produtos no 

Modo de Produção Biológico é uma associação sem fins lucrativos, constituída em julho de 2017, com 

sede em Serpa, no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico e que tem como objetivo corporizar 

os projetos no âmbito do CCBIO - Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos Produtos em 

Modo de Produção Biológico, uma parceria de âmbito nacional, também com sede em Serpa, que agrega 

produtores, indústria, associações, entidades do sistema científico e tecnológico nacional e as autarquias 

em parceria com o Ministério da Agricultura.  

Tem como missão, para além da concretização do CCBIO, promover o desenvolvimento sustentável e 

competitivo do setor da agricultura biológica e dos produtos em modo de produção biológico nos domínios 

técnico-cientifico, ambiental, socioeconómico e formativo. 

Cabe assim à ACCBIO, entre outras atividades complementares, concretizar o Plano de Ação do CCBIO, 

que é constituído por 52 projetos das varias áreas temáticas, num horizonte temporal de 5 anos, tendo 

para o efeito efetuada uma candidatura ao PDR 2020, recentemente aprovada.   

Neste contexto, a ACCBio está agora a iniciar a sua atividade, com o desenvolvimento de alguns projetos 

de base para o arranque dos trabalhos futuros. Para o efeito, solicitam ao Município de Serpa um apoio 

financeiro de 2.500 euros que lhes permita suportar as despesas iniciais desta primeira fase e, 

concretamente, para as seguintes ações: 
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- Instalação física e funcional da Associação, com aquisição de mobiliário, hardware e software; 

- Construção de uma página internet do CCBIO, para promover e incentivar a divulgação das 

atividades dos produtores e investigadores e sistematizar e divulgar a informação técnica e 

científica; 

- Criar uma rede de demonstração e de partilha de conhecimento; 

- Desenvolver atividades de divulgação; 

- Realização de suportes científicos e práticos para apoio às entidades do setor; 

- Construção e materialização da Agenda Nacional de Investigação. 

 

Para além do apoio financeiro, e no âmbito do trabalho que já tem vindo a ser concretizado no âmbito da 

parceria alargada do CCBIO, têm necessidade de um gabinete no CADES para o funcionamento da 

Associação. 

 

Assim, 

- Considerando a estratégia do município na promoção e valorização do desenvolvimento económico e 

designadamente no apoio ao fomento das produções agroalimentares no concelho, na diversificação das 

produções culturais e da valorização das práticas agrícolas ambientalmente sustentáveis; 

- Considerando que a atividade da ACCBIO está plenamente enquadrada na estratégia seguida pelo 

município neste domínio; 

- Considerando igualmente, e no respeita ao pedido de gabinete, que a criação da ACCBIO surge no 

contexto da constituição do Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos Produtos em Modo de 

Produção Biológico, já com sede no CADES- Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa 

pela necessidade da constituição de uma entidade com personalidade jurídica que prosseguisse os fins 

que levaram à constituição do Centro de Competências e, complementarmente, para poder obter 

financiamentos externos por via de candidaturas especificas; 

- Considerando ainda 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 t) u)  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, ambiente e  

promoção do desenvolvimento, competindo à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, recreativa ou outra de interesse para o município, bem como promover e apoiar o 

desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de 

interesse municipal, 

 

 

Propõe-se: 

- Que seja atribuído um apoio financeiro de 2.500 euros à Associação Centro de Competências da 

Agricultura Biológica e dos Produtos em Modo de Produção Biológico, para os fins acima referidos 

- Que seja atribuído a título gratuito, por um ano, igualmente traduzido em apoio do município, o 

Gabinete nº 7 no CADES, devendo a Associação cumprir as restantes condições definidas pelo 

Regulamento. 
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Acrescenta-se que, com vista à aprovação deste apoio financeiro, foi efetuado o cabimento com o número 

sequencial 20737.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, nos termos do nº 1 e 2 do artigo 23º conjugados com o artigo 33º, alíneas t) u)  ff), da Lei 

n.º75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, prestar um apoio 

financeiro de 2.500€ (dois mil e quinhentos euros) à Associação Centro de Competências da Agricultura 

Biológica e dos Produtos em Modo de Produção Biológico, para os fins acima referidos e atribuir-lhe a 

título gratuito, por um ano, igualmente traduzido em apoio do município, o Gabinete nº 7 no CADES, 

devendo a Associação cumprir as restantes condições definidas pelo respetivo  Regulamento. ---------------- 

 

19. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

19.1. Grupo Parlamentar Os Verdes 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, através de documento do Grupo Parlamentar Os Verdes, com 

entrada na autarquia em 24 de setembro – N.º 15030/2019, da resposta do Ministério do Ambiente e da 

Transição Energética à pergunta que lhe foi dirigida pelos deputados do grupo parlamentar Os Verdes, 

sobre o problema ambiental e de saúde pública em Fortes, Ferreira do Alentejo. -------------------------------- 

 

 

20. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 213referente ao dia 12 de 

novembro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 485.897,34 (quatrocentos e oitenta e 

cinco mil, oitocentos e noventa e sete euros e trinta e quatro cêntimos) e 268.676,14 (duzentos e sessenta 

e oito mil, seiscentos e setenta e seis euros e catorze cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

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

 

 

Seguiu-se o período de intervenção dos eleitos, tendo começado por usar da palavra o Sr. Presidente da 

Câmara para, na sequência de uma informação que tinha sido enviada aos vereadores por email, relativa 

às obras junto à igreja de S.Sebastião, informar que o proprietário já derrubou parte da parede, diminuindo 

a área da construção, seguindo-se agora uma vistoria para confirmar se foi reposta a legalidade.  

 

O Sr. Vereador Manuel Soares questionou em que situação se encontra o processo de iluminação da Rua 

António Safara, em Serpa, tendo o Sr. Presidente respondido que era conveniente começar por lembrar 

que essa era uma obra da responsabilidade do loteador e que não foi efetuada pelo mesmo e a Câmara 

quando avançou para as infraestruturas do loteamento municipal da Zona do Moinho, fez uma pequena 

extensão e projetou três pontos de iluminação nessa Rua António Safara. A obra já se encontra 

adjudicada há mais de um ano, mas só agora começou a ser executada. -------------------------------------------- 
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A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que gostava de ter conhecimento do que está projetado para o arranjo 

do Largo da Bica, em Vila Verde de Ficalho, tendo o Sr. Presidente informado que se irá retirar a atual 

calçada e proceder a novo calcetamento, com colocação de uma árvore e uma pergola. ------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora referiu ainda o facto da Carta Educativa que se encontra para consulta no site ser muito 

antiga, datada de 2006 e está bastante desatualizada, ainda com referência às sete freguesias do 

concelho e a realidade escolar também é muito diferente atualmente, alertando para a necessidade da sua 

atualização, também para permitir a possibilidade de se efetuar eventuais candidaturas, em que a carta 

educativa é um elemento obrigatório. 

 

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho diz que em 2006, a Carta Educativa foi elaborada 

em conjunto com outros municípios, no âmbito da CIMBAL e entretanto, temos estado a aguardar a 

publicação de legislação especifica, com os novos normativos para a elaboração das cartas educativas, 

para depois se proceder à sua revisão, em conformidade com essa legislação e como esta necessidade 

de revisão é um problema comum a outros municípios, também no âmbito da CIMBAL, está a ser 

analisada a possibilidade de se obter algum financiamento. Contudo, até ao momento, a carta educativa 

não tem inviabilizado a realização das candidaturas que a Câmara Municipal tem efetuado nesta área.  

 

Na sequência de um assunto que já tinha sido abordado pela Sr.ª Vereadora Paula na reunião de 31 de 

outubro, o Sr. Vereador António Mariano perguntou sobre a diferença entre o Plano Municipal de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios e o Plano Operacional Municipal e referiu que é este Plano Operacional que 

deve ser anualmente atualizado e que permite à autarquia receber uma verba para pagamento do técnico 

que trabalha na área da proteção civil e diz ainda que, embora o técnico que trabalha nesta área seja 

licenciado em Proteção Civil, tem ainda outras tarefas relacionadas com a gestão do parque de máquinas, 

e com a frota, que não lhe permitirá a disponibilidade necessária, pelo que, considera que seria 

conveniente o recrutamento para reforçar esta área. ------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente disse que a autarquia tem efetuado as candidaturas no âmbito do Plano Operacional e no 

que se refere ao recrutamento, informa que a autarquia já abriu concurso para admissão de um 

engenheiro eletrotécnico, mas o concurso ficou deserto, tendo agora sido incluído no mapa de pessoal, 

um lugar de engenheiro mecânico, cujo objetivo será o apoio na gestão da frota para libertar mais o 

técnico superior de proteção civil e o apoio técnico aquando da elaboração de candidaturas. ------------------- 

 

O Sr. Vereador Mariano perguntou ainda como está a decorrer a experiência com o projeto piloto (Payt) 

que foi lançado no centro histórico de Serpa, sobre a recolha seletiva de resíduos e referiu também a 

necessidade de reforço do policiamento, bem como da iluminação de determinadas zonas da localidade 

de Pias, para tentar resolver os problemas de segurança, devido ao grande aumento de imigrantes nesta 

altura do ano, e também a necessidade de se tomarem algumas medidas para tentar resolver o problema 

da falta de condições com o alojamento desses imigrantes e dá o exemplo de alguns estabelecimentos 

comerciais naquela localidade, que não tendo licença para arrendamento com fins habitacionais, utilizam 

essas áreas comercias para alojar esses imigrantes. ----------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente começou por dizer que o projeto Payt será oficialmente apresentado à população na 

próxima semana e o que tem decorrido até ao momento, são algumas ações de sensibilização que a 

autarquia tem feito para divulgação deste projeto.  

Quanto à questão dos imigrantes diz que a Câmara tem insistido com o Ministério para que seja dado 

continuidade ao Contrato Local de Segurança que foi assinado com diversas entidades e que no ano 

passado foram efetuadas algumas deslocações a determinados espaços usados como alojamento de 

emigrantes e foram também criados os centros de apoio à integração dos emigrantes e ajudou-se alguns 

no processo de legalização, contudo, desde junho do corrente ano, que não se consegue obter resposta 

do Ministério, de forma a agendar novas ações e no que diz respeito à segurança, estamos cada vez pior. 

Quanto à utilização desses espaços comerciais para alojamento de imigrantes, diz que a Junta de 

Freguesia de Pias já enviou um oficio à Câmara Municipal a dar conhecimento dessa situação, e iremos 

notificar os proprietários e acionar os respetivos serviços. No entanto, quanto a outras ações em conjunto 

com o SEF, ACT e GNR no âmbito do Contrato Local de Segurança, têm que ser os serviços do Ministério 

a coordenar.  

Quanto ao assunto da iluminação em Pias, diz que está adjudicado há já alguns meses o trabalho para 

colocação de uns postos de iluminação e no que se refere à iluminação pública, como avaria nas 

lâmpadas e outras questões deste género, a Câmara já solicitou a colaboração das Juntas de Freguesia 

para sinalizarem esses problemas e reportar-se à EDP e a Câmara também está a programar um piquete 

de energia para passar por todas as localidades, pelo menos uma vez por mês, com o objetivo de detetar 

esses problemas.  

 

Antes de terminar a reunião, foi acordado entre todos os eleitos, a alteração da data da próxima reunião 

da Câmara Municipal, do dia 27 para o dia 20 do corrente mês de novembro. -------------------------------------- 

 

 

Informações enviadas aos eleitos por email 

Dia 31 de outubro 

 

1. «Na sequência da questão levantada pelo Sr. Vereador António Mariano na reunião de 9 de 
janeiro do corrente ano, relativamente ao ar condicionado do Salão Polivalente de A-do-Pinto, 
informa-se que o contrato para reparação do ar condicionado foi assinado no dia 10.09.2019 com 
a empresa Friserpa e a obra terá inicio na próxima semana. 

 
2. Sobre as questões que têm sido colocadas pelo Sr. Vereador Manuel Soares, na sequência dos 

esclarecimentos já prestados em 22 de julho  do corrente ano e  após as novas duvidas colocadas 
na reunião de 24 de julho, os serviços técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 
Território  atualizaram a informação sobre as obras ilegais executadas  no prédio denominado 
Poços Bons artº 161 da Secção 1F da União de Freguesias de Salvador e Santa Maria (junto à 
Igreja de S.Sebastião): 
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«Antecedentes 
14/12/2018- Foi enviado oficio 10398., relativo ao processo de direito à informação, 03/2018/251, sobre a 
viabilidade de construção de edificação destinada a arrumos, vedação de terreno com muro e colocação 
de portão. 
 
Processo de reposição 
- 14/01/2019- Foi levantada a participação, pelo serviço de fiscalização, relativa à execução de uma 
construção executada sem o adequado controlo prévio. 
- 15/ 01/2019- Foi proposto o levamento de contra ordenação, processo de reposição da legalidade e 
embargo da obra. 
- 21/01/2019- Foi enviado oficio à requerente, informando que a obra em questão era ilegal e que seria 
embargada na data de 29/01/2019. 
- 29/01/2019- A quando da deslocação ao local, para que se procedesse ao embargo, verificou-se que a 
obra se encontrava concluída, pelo que não houve lugar ao o embargo. 
- 29/01/219 - Foi enviado oficio 876/2019, no âmbito do processo de reposição da legalidade 2019/au-li/5 
informando a requerente que deveria proceder à regularização da obra. 
-05/02/2019- No âmbito do processo 03/2018/251, foi enviado oficio ao requerente 10398, por forma a 
esclarecer algumas questões colocadas pelo requerente no âmbito de entrevista realizada . 
- 13/08/2019- Compareceu a entrevista representante da requerente, o qual informou que ira dar entrada a 
novo pedido de direito à informação tendo em conta a construção realizada por forma a proceder à sua 
regularização. 
O processo ficou internamente suspenso a aguardar a apresentação de elementos 
- 24/10/2019- Face ao tempo decorrido sem que o requerente se tivesse pronunciado foi proposto o envio 
de oficio a solicitar esclarecimentos sobre os procedimentos que o requerente se encontra a realizar para 
regularização da obra em questão. 
 
Notas: 
No que se refere ao procedimento de embargo, as obras que se encontram concluídas não são sujeitas a 
embargo uma vez que a medida de tutela da legalidade em questão, a qual visa ter um caracter preventivo 
se destina-a suspender a continuação da obra. 
Não existindo embargo não há lugar a crime de desobediência, no que respeita ao termino da obra entre a 
participação e o ato que titula o embargo. 
No que respeita à reposição da legalidade a mesma poderá ser efetuada através da legalização da 
construção ou caso tal não seja possível pela demolição da mesma. 
 
O processo de reposição da legalidade corre através do processo 2019/au-lic/5, através do qual a 
requerente foi notifica, para proceder à legalização da construção. 
Para o mesmo prédio existe ainda um pedido de direito à informação (data anterior à execução da obra 
ilegal) onde a requerente foi informada dos procedimentos necessários para a execução de obras de 
construção no prédio. 
 
Em resposta à questão colocada pelo Sr. Vereador Manuel Soares, na reunião de Câmara de 24/07/2019, 
relativa à obra referida em epigrafe “se não for possível legalizar a obra”, informa-se: 
- O Regime Jurídico a Urbanização e Edificação prevê como ultima medida de reposição da legalidade a 
emanação de ordem de demolição, art 106º. A ordem de demolição, no entanto, deve ser sempre uma 
medida de ultima ratio, pelo que se deve procurar e dar a oportunidade ao requerente a possibilidade de 
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desenvolver procedimentos que conduzam à regularização da obra e só esgotadas todas as 
possibilidadeS se deve emanar a ordem de demolição.» 
 

3. Sobre o assunto da munícipe Joaquina Rosa Guerreiro, que esteve presente na reunião da 
Câmara Municipal de 21 de agosto, que se realizou na Hortinha e após as questões colocadas 
sobre o assunto na reunião de 4 de setembro, o Gabinete de Ação Social e Educação informa que 
já se tinham deslocado à habitação em 09 de maio de 2018 e que a família em questão dispõe de 
outra habitação em Moura que é, segundo esta, primeira habitação. 
Desta forma, e de acordo com o Regulamento do Programa PMARCHS, a situação apresentada 
não reúne os critérios para candidatura ao PMARCHS, por: 

 
a) não ser primeira habitação,  
b) por o proprietário ter outros imóveis,  
c) por não serem recenseados  em Serpa.  

 
Foi também enviado email/resposta (em 4 de julho de 2018) à Sra. Teresa Nunes, filha da Sra. 
Joaquina Guerreira com o seguinte teor: 
 
“Na sequência da sua exposição datada de 15 de junho que mereceu a nossa melhor atenção 
cumpre-nos informar que no dia 09 de maio foi realizada uma visita ao sítio da Hortinha para 
levantamento de algumas necessidades. 
Na sequencia dessa visita apresentámos o nosso programa PMARCHS – Programa Municipal de 
Apoio à Reabilitação da Habitação do Concelho de Serpa, que poderá consultar e efetuar a 
respetiva candidatura: 
 
http://www.cm-serpa.pt/ficheiros/dr_28_novembro.pdf 
http://www.cm-serpa.pt/ficheiros/formulario_pmarchs.pdf 
 
Chamamos a atenção para os critérios de inclusão no programa e para o regulamento com as 
informações que deverá ter em atenção para efetuar a candidatura.”» 

 
Dia 8 de novembro 
«Na sequência dos anteriores contactos sobre a antena de difusão radiofónica (da Rádio Guadalupe), que 
se encontrava instalada no Alto de S.Gens, informa-se que a mesma já foi retirada.  
 
Relativamente à questão colocada pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, na reunião de 5 de abril do corrente 
ano, sobre os motivos da escolha do consultor de apoio ao Júri do concurso de aquisição de serviços na 
área dos seguros, informa-se que a tarefa de consultor decorre das próprias obrigações contratuais.»  
 
 

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 

 Licenças de recinto improvisado 

http://www.cm-serpa.pt/ficheiros/dr_28_novembro.pdf
http://www.cm-serpa.pt/ficheiros/formulario_pmarchs.pdf
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 Alteração n.º 19 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

 Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 4.ª Fase 

 Caducidade da licença de táxi n.º 5/2003 

 Constituição de propriedade horizontal na Rua dos Barrigos n.º 35, 35-A e 37 em Serpa – 

Requerente: João Manuel Gomes Domingos Mestre 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito na Rua da 

Zurreira, n.º 35 em Brinches 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito na Rua de 

Testour, lote 3, em Serpa 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito no Largo Prior 

de Belas, n.º 3 em Serpa 

 Declaração de caducidade do processo de obras na Zona dos Armazéns, lote 1 em Serpa  

 Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 3/1977 

 Proposta de reversão do Lote n.º 3, talhão Q do cemitério municipal de Serpa 

 Parque de campismo e caravanismo de Serpa – Proposta de alteração das regras de 

funcionamento  

 Parque de campismo e caravanismo de Serpa – Proposta de apoio a associações e entidades 

sem fins lucrativos 

 Contrato de comodato com o Centro de Cultura Popular de Serpa 

 Piense Sporting Clube – Proposta de apoio para aquisição de viatura 

 Aquisição de prédio urbano sito á Travessa do Serra, n.º 4 em Serpa  

 ACCBIO – Associação Centro de Competências da Agricultura Biológica e dos Produtos no Modo 

de Produção Biológico – Apoio financeiro 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h20 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 

 

 


