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ATA N.º 4/2020 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 19 de fevereiro de 2020 
  

 

 

Presenças 

 

Vereadores  

Carlos Alberto Bule Martins Alves, que 

presidiu 

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: 
Senhor Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires e Senhor Vereador Manuel 
Francisco Carvalho Soares  
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ATA N.º 4/2020 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 19 

DE FEVEREIRO DE 2020 

   

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão 

Executivo, no dia 19 de fevereiro de 2020, pelas catorze horas e trinta minutos, 

convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

 

Aprovação da Ata n.º 3/2020 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, colocou-se à consideração a ata n.º 3, relativa à reunião realizada no dia 5 

de fevereiro, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos.  

 

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. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Licenciamento de prova 

desportiva “V Trail Ribeira de Limas” 

3. Futebol Clube de Serpa – Proposta de apoio 

4. Piense Sporting Clube – Proposta de apoio 

5. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Bráz Gonçalves, n.º 5, em 

Serpa – Anúncio n.º 3826/2020 

6. Pedido de alteração simplificada da REN – Requerente: Ocean Crown, Lda 

7. Pedido de parecer sobre aumento de compartes, no prédio rústico “Cova do 

Homem”, artigo 14.º secção E, em Vila Nova de S.Bento 

8. Parecer sobre projeto de emparcelamento simples (aquisição de prédio rústico 

denominado Pereiras, em Brinches) – Requerente: Tânia Ângelo 

9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, ao prédio 

sito na Rua Alegre, n.º 8-A, em Pias 

10. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, aos prédios 

sitos na Rua da Era, n.º 23-1.º Esq. e n.º 25, em Serpa 
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11. Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – 

Revisão de preços n.º 1 (provisória)          

12. Estatuto do direito de Oposição – Relatório de avaliação do ano de 2019 

13. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2020 

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

2020 

15. Proposta de aprovação dos projetos de execução – Obras de urbanização do 

loteamento e expansão da Zona Industrial de Serpa (1.ª Fase) 

16. Licenciamento da operação de loteamento na Estrada da Providência, em Serpa 

– Requerente: Frederico Nuno Melão Borralho 

17. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Herdade dos 

Alpendres”, em Serpa – Requerente: Pedro Queiroz de Barros 

18. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Águas 

Lodosas”, em Serpa – Requerente: Susana Antunes Lopes  

19. Parecer sobre emparcelamento simples, no prédio rústico denominado 

“Pedreira”, artigo 38.º secção C de Vila Verde de Ficalho – Requerente: Bento 

Teresa Sargento 

20. Lei n.º 52/2019, de 31 de julho – Aprova o regime do exercício de funções por 

titulares de cargos políticos e altos cargos públicos – Código de conduta 

21. Primeira alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa (2020) 

22. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

23. 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 Festas N.Srª 

Guadalupe 

 

1441 

2020.02.03 

Festa dia 8 de 

fevereiro 

e Baile de Carnaval 

dia 24 de fevereiro 

 

 

Ruido 

 

 

 

40,00€ 

 

Comissão de Festas 

das Santas Cruzes 

1788 

2020.02.10 

Baile de Carnaval 

dia 22/02 e 

Comemorações 

Dia da Mulher 

Dia 7 março 

 

 

Ruido 

 

 

20,0€ 

 

 



 

                                                                        Ata n.º 4 –  19/02 

 
 
2020 

 

 4 

Comissão de Festas de 

Serpa 

1859 

2020.02.10 

Festa no Wasabi 

Dia 15 de fevereiro 

Ruido 20,00€ 

Comissão de Festas de 

Brinches 

1871 

2020.02.11 

Festa de 

angariação de 

fundos  

Dia 22 de fevereiro 

 

Ruido 

 

20,00e 

 

 

2. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Licenciamento de prova 

desportiva “V Trail Ribeira de Limas” – Ratificação  

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 despacho proferido pelo 

Sr.Presidente, datado de 11 do corrente mês de fevereiro, respeitante ao licenciamento 

da prova desportiva “V Trail Ribeira de Limas”, realizada no dia 16 de fevereiro, após 

emissão de parecer favorável da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

datado de 4 de fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. Futebol Clube de Serpa – Proposta de apoio 

Em conformidade 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 e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, foi deliberado, por 

unanimidade, atribuir ao Futebol Clube de Serpa, um subsidio no valor de 1.630,00€ 

(mil seiscentos e trinta euros), como complemento ao Plano de Atividades:  

 

O Sr. Vice-Presidente ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por 

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

 

 

ESCALÃO Nº ATLETAS  DESLOCAÇÕES 
 

PRÉMIO OBJETIVO 
  

SUBTOTAL 

Infantis 
Já comtemplados na 

1ª fase 

 
6 (distritais) x 50= 

300,00€ 
(2ª Fase) 

  
Apuramento Campeão 

(2ª fase) 
 

250,00€ 
  

 550,00€ 

 SUB 23 

8x50€= 400,00€ 
(acerto dos atletas 
não incluídos no 

torneio revelação) 

 
4 (distritais) x50€= 

200,00€ 
4 (regionais) x120€= 

480,00€ 

  1 080,00€ 

TOTAL 
  
  
 

  1 630,00 € 
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4. Piense Sporting Clube – Proposta de apoio 

Em conformidade 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 e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, foi deliberado, por 

unanimidade, atribuir ao Piense Sporting Clube, um subsidio no valor de 1.825,00€ (mil 

oitocentos e vinte e cinco euros), como complemento ao Plano de Atividades: 

 

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

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

 

 

5. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Bráz Gonçalves, n.º5, 

em Serpa – Anúncio n.º 3826/2020 

Nº Pedido - 3826/2020  
Data do Anúncio - 05-02-2020  
Data de Disponibilização no Site - 05-02-2020  
 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - Pepe & Lobo - Construção e Investimentos Lda  
NIF/NIPC - 515533564  
E-mail - belchiorinho@gmail.com  
Telefone -969848534  
Endereço - Rua Miguel Russel nº26 - 3º dto  

 
Vendedor(es) 
Nome/Firma ou Denominação 

NIF/NIPC 

Pepe & Lobo - Construção e Investimentos lda 515533564 
  

Comprador(es) 
Nome/Firma ou Denominação           NIF/NIPC 
Carla Maria Sério Parreira           237587815 

ESCALÃO Nº ATLETAS 
 

DESLOCAÇÕES 

ENQUADRAMENTO 
TÉCNICO – Um por 

equipa 

MASSAGISTA  
Um por clube 

CONSTITUIÇÃO DA 
EQUIPA/COMPETIÇAÔ 

SUBTOTAL 

Traquinas  
 

Nível I – 275,00€  
500,00€  

Competição regular 
775,00€ 

Juniores 

8x50€= 
400,00€ 

(acerto dos 
atletas não 
incluídos 
nos Sub 

23) 

3x50€= 
150,00€   

500,00€  
Competição regular 

1 050,00€ 

TOTAL 
  
  
 

    1 825,00 € 
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Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - 16520  
Descrição em Ficha - 2650  
Artigo Matricial - 1403  
Quota Parte -----  
Fração Autónoma - A  
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 72 m2  
Área Total - 78 m2  
Arrendado - Não  
Destino - Habitação    
 
 
Localização do Imóvel  
Endereço - Rua Bráz Gonçalves nº5  
Distrito - Beja  
Concelho - Serpa  
Freguesia - Serpa (Salvador)  

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio v- Compra e venda  
Preço - 67000 Moeda Euros  
Data previsível do negócio - 10-02-2020  
Observações - ----  
 
Sobre este pedido, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 
informação datada de 5 do corrente mês de fevereiro, refere que, considerando a 
localização (Rua Braz Gonçalves, n.º 5, em Serpa), a área bruta privativa (72 m2) e o 
valor (67.000 euros), consideram que a Autarquia não terá interesse em exercer o 
direito de preferência.  
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência, 

na venda do imóvel sito na Rua Bráz Gonçalves, n.º 5, em Serpa, pelo valor proposto 

de 67.000,00€ (sessenta e sete mil euros). ----------------------------------------------------------- 
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6. Pedido de alteração simplificada da REN – Requerente: Ocean Crown, Lda 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, a empresa Ocean 

Crown, Lda, com sede na Rua Garret, n.º 80, 1B, em Lisboa, apresentou um pedido de 

alteração simplificada da REN para edificação de um Hotel Rural de 4 estrelas. 

Analisada a pretensão, verifica-se que a mesma é viável ao abrigo do artigo 16.º-A do 

Regime Jurídico da REN.  

Os proprietários da empresa Ocean Crown, Lda. pretendem edificar um Hotel Rural de 

4 estrelas, no prédio rústico n.º 348 da Secção D e prédio urbano n.º 1046 da freguesia 

de Vila Verde de Ficalho. 

 

O requerimento vem acompanhado dos documentos previstos no modelo fornecido 

pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo para este 

procedimento. 

 

Não sendo a pretensão compatível com o regime da REN e tendo em conta que a 

revisão do PDM, só estará concluída em julho de 2020, a única hipótese é proceder à 

alteração simplificada da delimitação da REN ao abrigo do artigo 16.º-A da Lei da REN, 

que se considera viável. 

Caso exista deliberação favorável deverá ser enviado ofício à CCDRA com o seguinte 

teor: 

"Ao abrigo do artigo 16.º - A do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, vimos 

solicitar uma alteração simplificada da REN. Para o efeito, anexamos: 

1.Requerimento 

2.Memória descritiva; 

3.Registo Predial e contrato de arrendamento; 

4.Ortofotomapa da localização (imagem); 

5.Ortofotomapa com sobreposição da REN em vigor e Áreas de REN propostas para 

desafetação (imagem); 

6.CD - ROM contendo: 

a) shapefile das áreas a desafetar; 

b) DWG com áreas de REN a desafetar 

c) Projeto em DWG; 

d) Projeto DWG com sobreposição da REN e REN a desafetar. 

Os elementos referidos nos pontos 6 a 9 estão georreferenciados no sistema PT - 

TM06/ETRS89. 

Caso sejam necessários esclarecimentos ou informação adicional, estamos ao V. 

dispor." 
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Consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante, a memória descritiva, 

certidão permanente do prédio e contrato de arrendamento. ---------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 16.º A, do 

Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, proceder a uma alteração simplificada da 

delimitação da REN, para edificação de um Hotel Rural de 4 estrelas, no prédio rústico 

n.º 348 da Secção D e prédio urbano n.º1046 da freguesia de Vila Verde de Ficalho.  

 

 

7. Pedido de parecer sobre aumento de compartes, no prédio rústico “Cova 

do Homem”, artigo 14.º secção E, em Vila Nova de S.Bento 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 24 de 

janeiro do corrente ano, refere que, vem a Requerente (Francisca Carrasco Galamba), 

solicitar a emissão de certidão de aumento de compartes, nos termos do n.º 1 do artigo 

54.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com a redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de 

agosto, por óbito de João Bento Galamba, em partes iguais, a Francisca Carrasco 

Galamba e a António Carrasco Galamba, do prédio rústico denominado "Cova do 

Homem", sito ao artigo 140, da secção E, da (extinta) freguesia de Vila Nova de São 

Bento, com a área total de 1,875 hectares. 

De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, alterada pela 

Lei n.º 64/2003, "A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de 

que resulte ou possa vir a resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do 

número de compartes de prédios rústicos carece de parecer favorável da câmara 

municipal do local da situação dos prédios". 

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

Parecer Favorável ao aumento de compartes dos prédio em questão na proporção de : 

- ½ para Francisca Carrasco Galamba; 

- ½ para António Carrasco Galamba . 

A situação, decorre da partilha de bens provenientes de herança e a referida 

transmissão não visa ou nem resulta parcelamento físico em violação ao regime legal 

dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, 

n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

64/2003, de 23 de Agosto 

A competência para emissão de parecer favorável para efeitos de aumento de 

compartes é da Câmara Municipal, sendo o respetivo prazo de emissão de 45 dias. A 

omissão de pronúncia corresponde à emissão de parecer favorável (n.º 3 do artigo 54.º 
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da lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º70/2015 

de 16 de julho). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável ao aumento de compartes do prédio rústico denominado "Cova do Homem", 

sito ao artigo 140, da secção E, de Vila Nova de São Bento. ------------------------------------ 

 

8. Parecer sobre projeto de emparcelamento simples (aquisição de prédio 

rústico denominado Pereiras, em Brinches) – Requerente: Tânia Ângelo 

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

janeiro do corrente ano, refere que, é requerido por Tânia Ângelo, na qualidade de 

mandatária de Virgílio dos Reis Sota, proprietário do prédio rústico descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º2302/20100303 e inscrito na matriz 

predial rústica sob os artigos 260, 259, 241 e 262 da secção F, da Freguesia de 

Brinches, com a área total de 27,625 hectares, parecer do município na aquisição do 

prédio rústico confinante, da mesma natureza, denominado "Pereiras", descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º283/19881021, e inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo 368 - secção F, da Freguesia de Brinches, com a área total 

de 6,9625 hectares, resultando a operação num emparcelamento simples com a área 

total de 34,5875 hectares, enquadrando-se no disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 

51.º da Lei 111/2015 de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro. 

 

Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa, os prédios acima referidos encontram-se 

afetos: 

- Carta de Ordenamento: "Espaços Agrícolas: Espaços agrícolas de regadio", "Outros 

Espaços Agrícolas", "Espaços Agrossilvopastoris", "Solo urbano: espaços residenciais" 

e "Espaços urbanizáveis: espaços residenciais de expansão". 

- Carta de Condicionantes: "Reserva Agrícola Nacional - RAN", "Perímetro 

Hidroagrícola", "Reserva Ecológica Nacional - REN: Áreas estratégicas de proteção e 

recarga de aquíferos"; "Recursos Hídricos: Cursos de água" e "Infraestruturas básicas " 

Rede elétrica de média/baixa tensão". 

 

Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples resultante da 

aquisição, respeita o cumprimento da área máxima da exploração final resultante da 

operação, definida na Portaria n.º219/2016 de 9 de Agosto, alterada pela Portaria 

n.º19/2019 de 15 de Janeiro. 
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Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos 

no n.º3 do art.º 9.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto alterada pela Lei n.º89/2019 de 

3 de Setembro, e para efeitos do estabelecido no n.º2 do art.º 9.º do mesmo diploma, 

propõe-se que o presente projeto de emparcelamento simples seja aprovado pela 

Câmara Municipal e se proceda à emissão da certidão requerida. 

 

A certidão a emitir pelo Município deverá conter, também, a seguinte informação: 

 

a) de acordo com o n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º111/2015, de 27 de agosto, alterada 

pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro, informar que: 

 

- o fracionamento dos novos prédios resultantes da operação de emparcelamento é 

proibido durante um período de 15 (quinze) anos contando a partir do seu registo; 

 

b) informar que a transmissão resultante das operações de emparcelamento simples 

está isenta de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de imóveis (IMT) e 

de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), nos termos do disposto no art.º51 da Lei 

n.º111/2015, de 27 de agosto alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        Ata n.º 4 –  19/02 

 
 
2020 

 

 14 

Planta com situação inicial do prédio 
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Planta com situação futura do prédio 

 

 

 Deliberação  

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

emitir parecer favorável à aquisição do prédio rústico, denominado "Pereiras", descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º283/19881021, e inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo 368 - secção F, da Freguesia de Brinches. -------------- 
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9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, no prédio sito 
na Rua Alegre, n.º 8-A, em Pias          

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

vistoria, acima transcrito, respeitante ao prédio sito na Rua Alegre, n.º 8-A, em Pias.  
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10. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, aos 

prédios sitos na Rua da Era, n.º 23-1.º Esq. e n.º 25, 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 teor do auto de 
vistoria, acima transcrito, respeitante aos prédios sitos na Rua da Era, n.º 23-1.º Esq. e 
n.º 25, em Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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11. Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de 

Serpa – Revisão de preços n.º 1 (provisória)      

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Serviço de 
Aprovisionamento e Contratação Pública, em 10 do corrente mês de fevereiro: 
 

«Considerando que: 
• Por deliberação da Câmara Municipal datada de 30-05-2017 foi autorizada a 
adjudicação da empreitada referente ao concurso identificado em “Assunto”, à 
empresa Veiga Lopes, S. A., pelo valor de 665.007,41€ (seiscentos e sessenta e 
cinco mil e sete euros e quarenta e um cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal 
em vigor e com um prazo de execução de 12 (doze) meses; 
• Que o preço das empreitadas de obras públicas, por força do disposto no 
Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Publicas, artº 382º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, 
alterado, aditado e republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de 
Agosto, aplicável à presente empreitada deve ser obrigatoriamente objeto de 
revisão; 
• Se encontra apurado o valor da Revisão de Preços Provisória, calculado nos 
termos da fórmula constante na cláusula 10ª do Contrato nº 40/2017 assinado a 
03-07-2017 com a empresa acima identificada, e confirmada pelo parecer 
técnico do Serviço de Empreitadas constante na presente informação; 
• Nos termos do nº 1 do artigo 21º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, a 
competência para autorizar a despesa é da Câmara Municipal, entidade que 
autorizou a despesa inicial. 
Face ao exposto, propõe-se para aprovação, a despesa resultante da Revisão 
de Preços Provisória, apresentada pela empresa Veiga Lopes, S. A., referente à 
empreitada CP nº 2/2017 – Empreitada de Reabilitação e Refuncionalização do 
Mercado Municipal de Serpa, no valor de 12.599,04€ (doze mil, quinhentos e 
noventa e nove euros e quatro cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal de 6% 
no valor de 755,94€ (setecentos e cinquenta e cinco euros e noventa e quatro 
cêntimos), o que perfaz o montante total de 13.354,98€ (treze mil, trezentos e 
cinquenta e quatro euros e noventa e oito cêntimos), com o número sequencial 
de cabimento 21016 na subunidade de gestão financeira.» 

 
 Intervenções 

Relativamente a este assunto, os Senhores Vereadores do Partido Socialista, informam 

que votam a favor, para não colocar em causa o equilíbrio financeiro do empreiteiro e a 

entrega da obra. Contudo, não podem deixar de salientar que se trata de uma situação 

bastante caricata uma vez que esta revisão resulta, em grande parte, das sucessivas 

paragens e atrasos no cumprimento de prazos por parte do empreiteiro, que vem agora 

solicitar a revisão de preços. ---------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a despesa 

resultante da Revisão de Preços Provisória, apresentada pela empresa Veiga Lopes, 

S.A., referente à Empreitada de Reabilitação e Refuncionalização do Mercado 

Municipal de Serpa, no valor total de 13.354,98€ (treze mil, trezentos e cinquenta e 

quatro euros e noventa e oito cêntimos), com IVA incluído. -------------------------------------- 

 

 

12. Estatuto do direito de Oposição – Relatório de avaliação do ano de 2019 

Foi analisado o seguinte relatório de avaliação do direito de oposição no ano de 2019, 

de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 10.º da lei n.º 24/98 de 26 de maio: 

 

1. «ENQUADRAMENTO NORMATIVO 

A Lei n.º 24/98, de 26 de maio aprovou o Estatuto do Direito de Oposição, assegurando às 
minorias o direito de constituir e exercer uma oposição democrática, no caso concreto das 
Autarquias, aos respetivos Órgãos Executivos. 

Entende-se por oposição, a atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das 
orientações políticas dos Órgãos Executivos. 

Em cumprimento do disposto no Estatuto do Direito de Oposição, vem o atual Regime Jurídico 
das Autarquias Locais conferir ao Presidente da Câmara e à Câmara Municipal as competências 
para, respetivamente, promover e dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição (art.º 

35.º n.º 1 alínea u) e art.º 33.º n.º 1 alínea yy da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro).  
 

As informações devem ser prestadas diretamente e em prazo razoável aos órgãos ou estruturas 
representativas dos partidos políticos e demais titulares do direito de oposição.  

Na reunião extraordinária realizada no dia 13 de outubro de 2000, a Câmara Municipal 
aprovou, por unanimidade, o documento respeitante ao Estatuto do Direito de Oposição, nos 
termos da citada lei.  

 

2. TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 
Por oposição, o diploma entende toda a atividade de acompanhamento, fiscalização e critica 
das orientações politicas dos órgãos das autarquias locais de natureza representativa, sendo 
que o direito ao seu exercício integra os direitos, poderes e prerrogativas previstos na 
Constituição e na lei.  
 
São titulares do direito de oposição: 

a) Os partidos políticos representados na Assembleia Municipal, que não estejam 
representados na Câmara Municipal; 
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b) Os partidos políticos representados na Câmara Municipal, desde que os respetivos 
membros não assumam pelouros, poderes delegados ou outras formas de 
responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas, 

c) Os grupos de cidadãos eleitores que, como tal, estejam representados em qualquer 
órgão autárquico.  

 
Nesta Autarquia, no atual mandato, são titulares do direito de oposição, nos termos do artigo 
3.º da Lei 24/98, de 26 de maio, no ano de 2019, o Partido Socialista, pelo facto de estar 
representado no Órgão Executivo e nenhum dos seus representantes deter pelouros, poderes 
delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções 
executivas e também a Coligação “Serpa Precisa de Todos” PPD-PSD/CDS-PP que está 
representado na Assembleia Municipal, mas não tem representação na Câmara Municipal.  
 

 O Partido Socialista, representado na Câmara Municipal com três vereadores e na 
Assembleia Municipal com nove eleitos;  

 A Coligação “Serpa Precisa de Todos” PPD-PSD/CDS-PP: representada na Assembleia 
Municipal com um eleito. 

 

CÂMARA MUNICIPAL  

 

 

 
Fonte: SGMAI 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  
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Fonte: SGMAI 

 

 

 

 

De acordo com o Estatuto do Direito de Oposição, aos titulares do direito de oposição assiste: 

1. Direito de Informação – Os titulares têm o direito de ser informados regular e 
diretamente pelos correspondentes órgãos executivos, sobre o andamento dos 
principais assuntos de interesse público relacionados com a sua atividade (artigo 4.º); 

2. Direito de Consulta Prévia – Os partidos políticos representados nos órgãos 
deliberativos das autarquias locais, têm o direito de ser ouvidos sobre as propostas dos 
respetivos orçamentos e planos de atividade (artigo 5.º);   

3. Direito de Participação – Os partidos políticos da oposição têm o direito de se 
pronunciar e intervir, pelos meios constitucionais e legais, sobre quaisquer questões de 
interesse público relevante, bem como o direito de presença e participação, em todos 
os atos e atividades oficiais que, pela sua natureza, o justifiquem (artigo 6.º);  

4. Direito de Depor – Os partidos políticos têm o direito de depor perante quaisquer 
comissões constituídas para a realização de livros brancos, relatórios, inquéritos, 
inspeções, sindicâncias ou outras formas de averiguação de factos sobre matérias de 
relevante interesse local (artigo 8.º).  

 

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e artigo 
34.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a seguir se indica os atos praticados 
em observância dos direitos consagrados no referido Estatuto, durante o ano de 2019:  

 

3. DIREITO À INFORMAÇÃO 
Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista têm sido regularmente informados, pelo 
Presidente da Câmara e pelos Vereadores eleitos pela CDU, tanto de forma escrita como verbal, 
sobre o andamento dos principais assuntos de interesse para o Município nas reuniões da 
Câmara Municipal e os membros do Executivo que assumiram pelouros e poderes delegados 
prestam informação sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público 
relacionados com a sua atividade, nas reuniões da Câmara Municipal e sempre que são 
solicitados a prestar esclarecimentos por parte dos Vereadores eleitos pelo PS.  

Sempre que solicitada, é ainda prestada informação a todos os eleitos da Assembleia 
Municipal, nas sessões deste Órgão, ou posteriormente, por escrito.  
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Em todas as sessões do Órgão Deliberativo, o respetivo Presidente, no período de “Antes da 
Ordem do Dia”, presta informação sobre os convites e eventos em que participaram, no 
período que medeia cada uma das sessões.  

No ano de 2019, para além das muitas questões que foram colocadas durante as reuniões da 
Câmara e sessões da Assembleia Municipal e que obtiveram resposta de imediato, foram ainda 
apresentados 48 pedidos de esclarecimento por parte dos eleitos do Partido Socialista, os quais 
foram encaminhados para os respetivos Serviços para obtenção de informação e 
posteriormente remetida essa mesma informação, por email, a todos os eleitos, sendo a 
mesma integrada na ata da reunião que se realizou imediatamente a seguir.  

 

Sobre os assuntos expostos pelos munícipes, nas reuniões da Câmara Municipal e da 
Assembleia Municipal, também os eleitos são informados sobre o andamento dos processos e 
resposta enviada a esses munícipes.  

A par de outros assuntos, aos titulares do direito de oposição foram prestadas as seguintes 
informações, no âmbito do artigo 25.º n.º 2 alínea c), artigo 34.º n.º 1 alínea u) e art.º 35.º n.º 1 
alínea y) e n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de janeiro: 

 Informação escrita do Presidente (Relatório da Atividade Municipal), acerca da atividade 
e situação financeira da Câmara Municipal, remetida a todos os membros da Assembleia 
Municipal, antes de cada sessão, onde consta também informação sobre as 
Reclamações, Recursos Hierárquicos e Processos Judiciais Pendentes e estado 
atualizado dos mesmos e situação financeira da autarquia e da qual é também dado 
conhecimento a todos os eleitos do Órgão Executivo; 
 

 Envio a todos os eleitos da Câmara Municipal, das Notas de Imprensa que são enviadas 
à comunicação social pela autarquia, designadamente:  

- Jornadas Municipais de Educação; Eletrificação da Serra de Serpa; Quartel da GNR; Feira do 
Queijo; Corte de água em Vale de Vargo; Reunião em Brinches; Estrada S.João em Pias; 
Eletrificação rural da Zona da Neta – Pulo do Lobo; Feira do Azeite em Vale de Vargo; 3.º 
Aniversário da abertura do Museu Municipal de Arqueologia de Serpa; 4.º Encontro da Rede de 
Museus do baixo Alentejo; Reforço das luminárias LED no concelho de Serpa; Prémios Sophia 
atribuídos ao filme “Raiva”; Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado; Ultramaratona 
de BTT SRP 160; “Quero-te tanto” estreia em Serpa; Jornadas de Biodiversidade; Encerramento 
das escolas preocupa Executivo Municipal; Musibéria – Encontro de Culturas 2019; Encerramento 
de escolas (Vales Mortos e A-do-Pinto); IP responde um ano despois; 12.ª Feira Histórica de 
Serpa;  Aprovada a candidatura do centro tecnológico Agroalimentar do Alentejo; Serpa 
apresenta projetos de desenvolvimento à Delta; Cante Fest 2019. 

 

 

 Envio a todos os eleitos da Assembleia Municipal, das Notas de Imprensa e iniciativas 
divulgadas pelos Grupos Parlamentares, que são remetidas à autarquia: 

Entidade Assunto Data  

CIMBAL Nota de Imprensa Reunião ordinária do Conselho 
Intermunicipal da CIMBAL  

2019.12.10 

Grupo Parlamentar do PCP Orçamento de Estado – Medidas propostas pelo PCP 2018.12.10 

CIMBAL Nota de Imprensa – Exposição “Estranhos Visitantes” 2018.12.18 
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Grupo Parlamentar do PCP Resposta do Governo à pergunta sobre plantação e 
olival intensivo que causa danos na Ponte Romana 
de Vila Ruiva 

2019.01.18 

CIMBAL Agenda Regional do Alentejo para a Economia 
Circular 

2019.01.18 

Grupo Parlamentar do PCP Audição pública – Lei de Bases da Habitação  2019.01.21 

Grupo Parlamentar “Os Verdes” Projeto de Resolução – Alargamento do âmbito de 
aplicação da cobertura do seguro escolar às 
deslocações em bicicleta  

2019.01.29 

CIMBAL Nota de Imprensa – Central de Compras da CIMBAL 2019.02.01 

CIMBAL Nota de Imprensa - Secretária de Estado da Cultura 
visita Museu Regional Rainha D.Leonor 

2019.02.01 

Grupo Parlamentar do PCP Apreciações parlamentares – Quadro de 
transferência de competências para os órgãos 
municipais e intermunicipais 

2019.02.04 

Grupo Parlamentar Os Verdes Projeto Resolução – Reversão da privatização dos 
CTT 

2019.02.06 

CIMBAL Nota de imprensa – Museu Regional Rainha 
D.Leonor 

2019.02.12 

Grupo Parlamentar do PCP Apreciação parlamentar  - Regularização de dividas 
das autarquias locais no âmbito do setor das águas 

2019.02.18 

Grupo Parlamentar “Os Verdes” Projeto Resolução – Eliminação da cobrança de 
portagens na Via do Infante 

2019.11.18 

CIMBAL Nota de Imprensa - Balanço da execução de 
aplicação dos fundos comunitários – Baixo Alentejo 

2019.03.04 

CIMBAL Nota de Imprensa – Central de Compras da Cimbal 
abre concurso publico internacional para Acordo-
Quadro de fornecimento de gás 

2019.03.06 

Grupo Parlamentar do PCP Pergunat sobre acidente de trabalho mortal na 
Almina, minas de Aljustrel  

2019.03.11 

CIMBAL Nota de imprensa – Empresas selecionadas visitam 
edifícios objeto de intervenção financiada pelo 
Prominent Med 

 
2019.03.19 

Grupo Parlamentar “Os Verdes” Projeto resolução 910/XIII/2 – Diligenciar para 
erradicar o uso do glifosato  

2019.03.19 

Grupo Parlamentar do PCP Estrutura orgânica e a forma de gestão das áreas 
protegidas  

2019.03.22 

CIMBAL   Nota de imprensa – Cimbal reclama mais verbas no 
âmbito do programa de apoio à redução tarifária  

 
2019.04.02 

CIMBAL Convite e nota de imprensa – Museu regional Rainha 
D.Leonor, recebe duas pinturas de Josefa de Óbidos 

 
2019.04.03 

Grupo Parlamentar do PCP Pergunta ao Governo sobre a abertura do troço do 
IP8(A26) 

2019.04.05 

 

Infraestruturas de Portugal  Requalificação das estradas nacionais no concelho 
de Serpa 

2019.04.24 

CIMBAL Convite – Inauguração da Exposição “Alterações 
climáticas e biodiversidade no baixo Alentejo” 

2019.04.30 

Grupo Parlamentar do PCP Requerimento ao Governo para o envio à Assembleia 
da República do Estudo “Linha do Alentejo troço 
Casa Branca – Funcheira, circulação de comboios de 
750 met, análise e intervenção na estrutura 
rodoviária” 

2019.05.03 

CIMBAL  Nota de Imprensa – CIMBAL recebe Secretário de 
Estado da Economia  

2019.05.08 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Autarcas da CIMBAL em sessão 
de trabalho com o Secretário de Estado das 

 
2019.05.09 
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Autarquias Locais  

CIMBAL Convite – Sessão de abertura “Feira das Bibliotecas” 
Aljustrel 10 de maio 

2019.05.10 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Conselho Intermunicipal reúne 
em Barrancos 

2019.05.14 

CIMBAL  Nota de Imprensa - Conselho Intermunicipal da 
CIMBAL – Reunião de junho 

2019.06.11 

Grupo Parlamentar do PCP Divulgação da inicativa legislativa do PCP – Projeto 
de lei 1227-XIII PCP-CTT 

2019.06.13 

Grupo Parlamentar do PCP Controlo da produção agrícola intensiva e 
superintensiva 

2019.06.17 

 

 

Grupo Parlamentar do PCP Declaração de voto do PCP – Primeira revisão do 
PNPOT 

2019.06.24 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Concurso público internacional 
para concessão dos transportes públicos rodoviários 
de passageiros 

2019.07.22 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Rural e das Florestas preside à 
Cerimónia de Apresentação da Pós-Gradução “SIG 
no Setor Florestal” 

 
2019.07.30 

Grupo Parlamentar do PCP Balanço do trabalho do grupo parlamentar na XIII 
Legislatura 

2019.07.31 

Grupo Parlamentar do PCP Controlo da produção agrícola intensiva e 
superintensiva 

2019.08.02 

CIMBAL Nota de imprensa – Reunião internacional do projeto 
Prominent Med 

2019.09.19 

 

Grupo Parlamentar “Os Verdes” Pergunta ao Governo - Problema ambiental e de 
saúde pública em Fortes – Ferreira do Alentejo  

2019.09.25 

CIMBAL Conferência “Alterações climáticas e biodiversidade 
– Impactos no Baixo Alentejo” – Dia 11/10 – 11h00 

2019.09.27 

CIMBAL Nota de imprensa – Aprovação do Orçamento da 
Cimbal para 2020 

2019.10.15 

CIMBAL Reencaminha para todos os municípios da Cimbal, a 
moção que foi aprovada pela Assembleia Municipal 
de Serpa na sessão de 27 de setembro 

2019.10.15 

CIMBAL  Nota de imprensa – Candidatura + Sucesso Educativo 
no Baixo Alentejo  

2019.10.23 

Grupo Parlamentar “Os Verdes” Intervenção do deputado José Luís Ferreira no 
debate sobre o Programa do Governo 

2019.10.31 

CIMBAL Roteiro CCDRA – Sessão temática – Sustentabilidade 
territorial, pela adaptação e pela mitigação dos 
impactos/riscos das alterações climáticas – 18/11 – 
14h30 no IEPF de Beja 

2019.11.06 

 

 

 Resposta aos pedidos de informação apresentados pelos Vereadores; 
 Resposta aos pedidos de informação veiculados pela Mesa ou eleitos da Assembleia 

Municipal; 
 Publicação das deliberações dos órgãos autárquicos destinadas a ter eficácia externa, 

através de edital e divulgação na página da Internet da autarquia e afixação nas 
Juntas/Uniões de Freguesia; 
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 Divulgação no Sitio da Internet do Município, das atas das sessões da Assembleia 
Municipal e das atas da Câmara Municipal, após a sua aprovação; 

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, dos Relatórios da Atividade Municipal e 
dos Relatórios de Avaliação a que se refere o Estatuto do Direito de Oposição; 

 Promoção do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e da publicação do 
respetivo relatório de avaliação, respeitante ao ano de 2018; 

 Envio à Assembleia Municipal das atas das reuniões da Câmara Municipal, após a sua 
aprovação; 

 Envio à Câmara e Assembleia Municipal de documentação relativa a planos, projetos, 
relatórios, pareceres e outros documentos de natureza semelhante; 

 Toda a documentação de fundamentação aos pontos da ordem do dia agendados, quer 
para as reuniões da Câmara Municipal, quer da Assembleia Municipal, foi 
disponibilizada em suporte digital, para consulta e análise prévia, aos membros dos 
respetivos órgãos;  

 Resposta aos pedidos de informação solicitados pelos presidentes ou outros membros 
das juntas de freguesia do concelho; 

 Resposta, em geral, às questões colocadas formal ou informalmente sobre o andamento 
dos principais assuntos do município. 

 Agendamento nas reuniões da Câmara Municipal, de Assuntos Gerais de Interesse 
Autárquico, para conhecimento de informação remetida à autarquia pelos grupos 
parlamentares e outras entidades.  

 
Foi, ainda, garantida a distribuição de correspondência remetida à autarquia e destinada aos 
Vereadores ou aos membros da Assembleia Municipal.  
 
A Câmara Municipal mantém atualizados os mecanismos de informação permanente sobre a 
gestão municipal, onde se inclui a página da internet, facilitando o acompanhamento, 
fiscalização e crítica, da atividade dos órgãos municipais.  
 
Refere-se ainda a publicação do boletim municipal “Serpa Informação”; a Agenda Cultural e 
Desportiva; Newsletters; Comunicados; Notas de Imprensa e Mupis na cidade de Serpa 
(mobiliário urbano para informação). 
 
Dos suportes online, além do site oficial (www.cm-serpa.pt), destacam-se ainda os seguintes: 

 

 Site oficial: www.cm-serpa.pt 

 Facebook: Serpa Terra Forte 

 Instagram: https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt 

 Canal Youtube: www.youtube.com/user/SerpaCM 

 Portal do Munícipe http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx 

 Site turístico: https://www.visitserpa.pt/ 
 

 

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.cm-serpa.pt/
https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
https://www.visitserpa.pt/
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4. DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA 
O artigo 5.º n.º 3 estipula que os titulares do direito de oposição têm o direito de ser ouvidos 
sobre as propostas de orçamento e plano de atividades.  

No âmbito do processo de elaboração das Opções do Plano e Orçamento para 2020, foi 
solicitado ao PS e PSD, através de ofícios registados, datados de 5 de agosto (n.º5394 e 5396, 
respetivamente), o envio de propostas e contributos para serem analisadas no âmbito da 
elaboração daqueles documentos.  

A pedido dos eleitos da oposição, com o objetivo de facultar a possibilidade de presença aos 
munícipes, os documentos respeitantes às Opções do Plano e Orçamento, foram analisados em 
reunião extraordinária pública da Câmara Municipal, realizada no dia 31 de outubro.  

 

Foram facultados aos eleitos do PS e representante do PSD na Assembleia Municipal, através 
de ofícios datados de 12 de novembro (n.º 8132 e n.º 8133, respetivamente), a proposta de 
Opções do Plano 2020-2023, Plano de Atividades 2020, Plano Plurianual de Investimentos, 
Orçamento 2020, Relatório de apresentação e fundamentação da politica orçamental 2020 e 
Mapa de Pessoal para 2020, de que resultou posteriormente a sua aprovação, na sessão do 
Órgão Deliberativo, realizada no dia 28 de novembro. 

 

5. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 
Para além do direito de se pronunciar pelos meios constitucionais e legais, sobre quaisquer 
questões de interesse público relevante, podendo efetuar pedidos de informação, moções, 
recomendações, requerimentos, declarações politicas e esclarecimentos, durante o ano de 
2019, procedeu-se ao envio de convites aos eleitos da Câmara e Assembleia Municipal, a fim de 
assegurar que estes pudessem participar em atos e eventos oficiais organizados ou apoiados 
pela Autarquia, nomeadamente, exposições; espetáculos; workshops; concertos; peças de 
teatro; colóquios; palestras; apresentação de livros; sessões de sensibilização e feiras, sendo 
nalgumas situações, efetuados os convites, diretamente pelo Sr. Presidente, durante as 
reuniões do Órgão Executivo.  

Existe também a participação de representantes da Oposição em entidades e comissões, eleitos 
pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal, no início de cada mandato: 

Representantes da Câmara Municipal nos Conselhos Gerais das Escolas do Concelho, para o 
triénio 2018/2021, eleitos em reunião de 15 de novembro de 2017: 
 

 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 
- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
- Vereador Manuel Francisco Carvalho Soares 
- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco 
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 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa 
- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
- Vereadora Paula de Jesus Godinho Pais Soares  
- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco 

 
 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
- Vereador António Manuel Godinho Mariano  

 
Representantes da Assembleia Municipal nas diversas entidades/associações, para o mandato 
2017/2021, eleitos nas sessões de 23 de novembro de 2017 e 28 de novembro de 2019:  
 
REPRESENTANTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA O CONSELHO CINEGÉTICO MUNICIPAL 

Efetivo - Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, Bento José Santa Godinho 
(CDU) 
Suplente - Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Marai), José António 
Malveiro Monteiro (PS) 
 
REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA 
CONTRA INCÊNDIOS 

Efetivo - Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), José António 
Malveiro Monteiro (PS) 
Suplente - Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, Maria 
Manuela Martins Valente Pica (CDU) 
 
COMISSÃO DE UTENTES DA SAÚDE E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS DO CONCELHO DE SERPA 

Efetivos: 
- Francisco António Monteiro da Cruz (CDU) 
- João Manuel Pereira dos Santos (PS) 
- José António Aboim Madeira (PPD/PSD-CDS/PP) 
 
Suplentes: 
- Ana Cristina Godinho Camilo (CDU) 
- João Francisco dos Santos Batista (PS) 

 
REPRESENTANTES PARA A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIMBAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 
DO BAIXO ALENTEJO 

Efetivos: 
- João Francisco Efigénio Palma (CDU) 
- Maria José Afonso Borralho (CDU) 
- Manuel Pimenta Morgado Baiôa (PS) 
- José António Aboim Madeira (PPD/PSD-CDS/PP) 
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Suplentes: 
- António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho (CDU) 
- Noel Ricardo Estevens Farinho (PS) 
- Ana Cristina Godinho Camilo (CDU) 

Foi disponibilizado gabinete próprio aos Vereadores da Oposição, no edifício da Autarquia, com 
os meios logísticos necessários à sua atividade. 
A autarquia adquiriu ainda computadores pessoais para uso de todos os eleitos do Órgão 
Executivo, para o exercício das suas funções, a utilizar durante o corrente mandato.  
 

6. DIREITO DE DEPOR 
No período em questão, os eleitos locais referidos como titulares do direito de oposição não 
intervieram em qualquer comissão para efeitos da aplicação do direito consagrado no artigo 8º 
do Estatuto do direito de Oposição.  
 

De acordo com o estipulado na Lei n.º 24/98, de 26 de maio, os relatórios elaborados pelos 
órgãos executivos das autarquias locais, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que 
se refiram, serão enviados aos titulares do direito de oposição e publicados no Boletim 
Municipal, e como tem sido prática habitual, será ainda colocado em permanência no Site do 
Município. » ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com  as abstenções dos eleitos do PS, 

aprovar o Relatório de Avaliação do Direito de Oposição relativo ao ano de 2019 (acima 

transcrito) e remete-lo ao Partido Socialista e à Coligação “Serpa Precisa de Todos” 

PPD-PSD/CDS-PP, de acordo com o n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de 

maio e artigo 7.º do Estatuto do Direito de Oposição, aprovado pela Câmara Municipal 

em 13 de outubro de 2000 e para posterior publicação no Boletim Municipal “Serpa 

Informação” e no site do Município.  ------------------------------------------------------------------ 

 
DECLARAÇÃO DE VOTO DOS ELEITOS DO PARTIDO SOCIALISTA 

«Relativamente ao ponto 12 da OT, “Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de 
Avaliação do Ano de 2019”, os Vereadores eleitos do Partido Socialista abstêm-se, 
uma vez que as reservas levantadas com o voto do ano passado (contra) em parte 
foram ultrapassadas. Quanto ao Direito à Informação e Participação, continuam ainda a 
registar-se alguns atrasos nas respostas formais aos pedidos de 
informação/esclarecimento formulados. Mantemos as muitas reservas em relação à 
linha editorial do Serpa Informação, não existindo espaço para a oposição e para 
divulgação do seu trabalho. Também os critérios usados na seleção das imagens, 
sobretudo em eventos onde se encontram membros eleitos de todas as forças 
políticas, nos levantam algumas reservas. Continuamos a não compreender o critério, 
de envio de convites a eventos, uma vez que algumas vezes somos convidados, outras 
não, apesar de nesses casos serem remetidos convites a membros de outras 
entidades e órgãos municipais.» 
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13. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2020 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à transferência para o 

Conservatório Regional do Baixo Alentejo, do valor de 4.800,00€ (quatro mil e 

oitocentos euros), referente à comparticipação desta autarquia, para o ano de 2020. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento, n.º 21271/2020.  

 
 

14. CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo  

 Comparticipação para 2020 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à transferência para a 

CIMBAL do valor de 3.282,72 € (três mil, duzentos e oitenta e dois euros e setenta e 

dois cêntimos), referente à comparticipação desta autarquia, para o ano de 2020. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento, n.º 21282/2020.  

 

 
 

15. Proposta de aprovação dos projetos de execução do loteamento de 
expansão da Zona Industrial de Serpa – 1ª Fase 

Procedeu-se à análise da informação, emitida pelos respetivos Serviços Técnicos da 
Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, datada de 13 do corrente mês de fevereiro, 
respeitante aos projetos de execução da Operação de Loteamento da Expansão da 
Zona Industrial de Serpa – 1ª Fase, que foi aprovada em reunião da Câmara Municipal 
de 20 de abril de 2018.  
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PLANTA SÍNTESE DO LOTEAMENTO 

 

– Desenho 1352-PE-F1-P0.1-GER-PL-002 

Com um numero total de 77 lotes, foi definido o desenvolvimento dos trabalhos de 

execução do loteamento em 3 fases, sendo previsto no projeto que se apresenta para 

aprovação a execução da primeira fase, na qual se encontram previstos 25 lotes – com 

áreas máximas de implantação de edifícios entre os 5.200,00 e os 640,00 m2. 
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PLANTA DA FASE 1 

– - -- Desenho 1352-PE-F1-P0.1-GER-PL-003 

O projeto é constituído pelas seguintes especialidades: 
P0 — PROJETO GERAL 
P0.1 — Processo de Loteamento 
P0.2 — Condições Técnicas Gerais 
P0.3 — Medições 
P0.4 — Estimativa Orçamental 
P1 — TERRAPLENAGENS 
P1.1 — Geometria de traçado 
P1.2 — Estudo Geológico 
P2 — PAVIMENTAÇÃO 
P3 — ESPAÇOS VERDES E MOBILIÁRIO URBANO 
P4 — INFRAESTRUTURAS 
P4.1 — Rede de Abastecimento de Água e Incêndio 
P4.2 — Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais 
P4.3 — Estação de Tratamento de Águas Residuais 
P4.4 — Infraestruturas Elétricas 
P4.5 — Infraestruturas de Telecomunicações 
P5 — SINALIZAÇÃO 
P6 — PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE E COMPILAÇÃO TÉCNICA 
P7 — PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E 
DEMOLIÇÃO 
P8 — PLANO DE CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA OBRA 
 

QUADRO DE RESUMO DA ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 

 

Volume Designação dos Trabalhos 
Total (€) 

1 778 546,99 € 

1 TERRAPLENAGEM 29 813,90 € 
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2 PAVIMENTAÇÃO 315 409,10 € 

3 ESPAÇOS VERDES E MOBILIÁRIO URBANO 39 518,85 € 

4 INFRAESTRUTURAS 
 

4.1 Rede de Abastecimento de Água e Incêndio 113 693,50 € 

4.2 
Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e 
Pluviais 

430 891,27 € 

4.3 Estação de Tratamento de Águas Residuais 201 981,51 € 

4.4 Infraestruturas Elétricas 528.835,45 € 

4.5 Infraestruturas de Telecomunicações 52 950,00 € 

5 SINALIZAÇÃO 47 703,41 € 

6 ESTALEIRO / DIVERSOS 17 750,00 € 

 

- De acordo com a Estimativa Orçamental constante do Projeto, estimam-se em 
1 778 546,99 €  (um milhão setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e 
seis euros e noventa e nove cêntimos) os trabalhos necessários à execução desta fase 
do Loteamento. 
 
A considerar ainda: 
- *Estimam-se em 12.069,70 € o valor dos encargos a pagar à EDP relativo à ligação 
das infraestruturas à rede de distribuição elétrica, e; 
- *Estimam-se em 100.344,36 € o valor relativo aos Serviços de Uso Partilhado – 
Elementos de ligação para uso partilhado – Média Tensão – Rede aérea e 
subterrânea. 
* Valores de acordo com parecer emitido pela EDP Distribuição ref.ª 7/20/D-DRCS-
AGA datado de 10-01-2020. (n/doc E/731/2020) 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
- De acordo com a calendarização constante do projeto, estima-se que a execução dos 
trabalhos decorra num período de 13 meses. 
 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução da 

Operação de Loteamento da Expansão da Zona Industrial de Serpa – 1ª Fase, cuja 

planta de localização e planta de implantação da fase 1 do loteamento, constam dos 

anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------- 

 

16. Licenciamento da operação de loteamento na Estrada da Providência, em 

Serpa – Requerente: Frederico Nuno Melão Borralho 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, em 14 do corrente mês de fevereiro: 

 

«Âmbito do pedido: 

Respeita a presente pretensão à realização de operação urbanística sujeita a 

controlo prévio na figura de Operação de Loteamento com Obras de Urbanização 
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no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), consagrado 

pelo Decreto-lei nº555/99 de 16 de dezembro na sua atual redação. 

 

Proposta de aprovação do pedido de Licenciamento em reunião de Câmara: 

Após a entrega dos elementos solicitados através do Ofício n.º8860 de 04-12-2019, 

bem como das informações da DASU e da EDP, considera-se que o pedido de 

Licenciamento da operação de loteamento com obras de urbanização reúne as 

condições exigíveis para ser deferido, propondo-se a deliberação sobre a sua 

aprovação em reunião de Câmara. 

 

Caracterização do pedido: 

Trata-se do pedido de Licenciamento de uma operação de loteamento com obras 

de urbanização constituída por 9 lotes, destinados a Habitação, com acessos 

através da Estrada da Providência. O prédio onde se pretende intervir, tem uma 

área total de 8196,925m2, encontrando-se descrito na CRSerpa sob o art.º 

n.º3622/20121219, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º3870 da União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). 

A área do prédio objeto da intervenção abrange uma área de 2.460,218m2, estando 

definida como remanescente, a restante área de 5.736,707m2.  

A proposta prevê a edificação de uma moradia unifamiliar por lote, até 2 pisos 

acima da cota de soleira, com a possibilidade de construção de um piso abaixo da 

cota de soleira destinado a arrumos, prevendo a localização de dois lugares de 

estacionamento descoberto no interior do lote. O polígono de implantação das 

moradias define um afastamento de 2m em relação ao limite Norte dos lotes 

(Estrada da Providência). 

 

Enquadramento no Plano de Urbanização de Serpa: 

O prédio urbano enquadra-se, de acordo com o disposto no Regulamento do Plano 

de Urbanização de Serpa, em RC2 - Espaços Residenciais Tipo2 (artigos 22º, 26º e 

27º) e EUC3 - Espaços de uso especial de equipamentos de utilização coletiva 

propostos – Ampliação da Escola Básica Integrada 2,3 (Art.º39). 

Verifica-se que a proposta cumpre com os índices previstos no Regulamento do PU 

de Serpa para a zona onde o projeto se insere - RC2 - Espaços Residenciais Tipo2: 
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Quadro de Áreas da Proposta: 

  

 

Áreas de cedência ao domínio público: 

A proposta apresenta uma área de cedência ao domínio público de 567m2, 

localizada em EUC3: Espaços de uso especial de equipamentos de utilização 

coletiva propostos – Ampliação da Escola Básica Integrada 2,3.  

Verifica-se que a área de cedência apresentada (567m2: correspondendo à soma 

de 252m2 para Espaços Verdes e 315m2 para Equipamento de Utilização Coletiva), 

cumpre com os parâmetros previstos na Portaria n.º216-B/2008 de 3 de Março: 

 

 
 

Estacionamento: 

Relativamente aos lugares de estacionamento, a proposta prevê a criação de 18 

lugares no interior dos lotes e 12 lugares de estacionamento público, verificando-se 

que dá cumprimento ao previsto na Portaria. 

As bolsas de estacionamento público serão integradas na Estrada da Providência, 

ficando intercaladas por caldeiras de árvores. Os materiais a utilizar serão 

semelhantes aos existentes na zona, em calçada irregular em pedra da região, com 

lancis em betão:  
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Acessibilidades: 

A proposta apresenta o Plano de Acessibilidades, acompanhado de Termo de 

Responsabilidade do seu Autor, declarando o cumprimento do projeto com o 

disposto no Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto. 

 

Ruído:  

A área de intervenção do projeto enquadra-se, de acordo com o definido na planta 

de zonamento acústico do PU de Serpa, em Zona Sensível.  

A proposta apresenta o estudo de acondicionamento acústico, acompanhado de 

Termo de Responsabilidade do seu Autor, declarando o cumprimento do projeto 

com o disposto no Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º9/2007 de 17 de Janeiro. 

 

Taxas: 

As taxas aplicáveis à operação de loteamento referem-se apenas à TRIU (Art.º58º 

do Regulamento de Taxas do Município de Serpa). A Taxa de Compensação não se 

aplica, uma vez que a proposta apresenta as áreas de cedência ao domínio público 

previstas. 

 

TRIU = (A + B) x (CL) x (CU) x C 

(73,80 + 7,40) x 0,150 x 0,40 x 2.278,05m2 = 11.098,660 Euros 

          

Foi solicitada informação aos serviços da DASU no sentido de ser verificada a 

viabilidade das ligações às redes de infraestruturas apresentadas na proposta. Foi 

dada, pelo Eng.º Carlos Ferreira, a seguinte informação: 

“No que se refere a infraestruturas de água e saneamento é viável a ligação 

conforme informado o requerente no documento E/17133 de 29/10/2019: ‘Vem 

os serviços informar que existe conduta de abastecimento na Estrada da 
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Previdência em PVC com DN 63 e pressão de 2,9 kg/cm2, sendo que o ponto de 

adução pode ser no local indicado na planta em anexo. Relativamente ao coletor 

residual apenas existe no largo da Cruz Nova (conforme planta em anexo) com 

uma profundidade de 1,10m.” 

 

O Técnico solicitou parecer à EDP sobre a viabilidade da proposta. Encontra-se 

anexo ao processo, o e-mail com a informação prestada por aquela entidade, com a 

solução indicada para a viabilização do projeto. 

 

 

Proposta: 

Face ao supra exposto, considera-se que o pedido de Licenciamento da operação 

de loteamento com obras de urbanização reúne as condições exigíveis para ser 

deferido, propondo-se a deliberação sobre a sua aprovação em reunião de Câmara. 

Após o ato de aprovação do Licenciamento da operação de loteamento com obras 

de urbanização, propõe-se que seja enviado n/Ofício, ao Requerente 

c/conhecimento ao Técnico responsável, a informar que o pedido foi aprovado, 

acrescentando-se a seguinte informação: 

 

- De acordo com o disposto no n.º3 do Art.º76º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de 

Dezembro na sua atual redação, e uma vez que operação de loteamento objeto de 

Licenciamento exige obras de urbanização, informa-se que, para a operação de 

loteamento em apreço, é emitido um único alvará.  

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º1 do Art.º71º do mesmo diploma, 

dispõe do prazo de um ano a contar da notificação do ato de licenciamento da 

operação de loteamento para apresentar a comunicação prévia das obras de 

urbanização e pagamento das respetivas taxas, sob pena de caducidade da licença.  

Nas obras de urbanização é obrigatória a prestação de caução a favor da Câmara 

Municipal, de acordo com o disposto no n.º2 do Art.º54º do mesmo diploma.» 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a operação de loteamento 

urbano, no prédio denominado “Providência”, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Serpa sob o art.º n.º3622/20121219, inscrito na matriz predial sob o artigo 

n.º3870 da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). ----------------------- 

 

 

17. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado 

“Herdade dos Alpendres”, em Serpa – Requerente: Pedro Queiroz de 

Barros 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datado de 14 do corrente mês de fevereiro, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, emitir parecer favorável ao aumento de compartes, decorrente do 

óbito de Maria Leonor Nunes Montes Palma Cabral de Ascensão, aos seus filhos 

Miguel Montes Palma Cabral de Ascensão e Luís Montes Palma Cabral de Ascensão, 

na proporção de 61,25% e de 38,75%, respetivamente, do prédio misto denominado 

"Herdade dos Alpendres", sito ao artigo rústico 5, da secção B, com a área total de 

291,5125 hectares (área anterior às desanexações) e com o artigo matricial urbano 
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n.º1260, com a superfície coberta de 120 m2, da União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, 

conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 

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

 

18. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Águas 

Lodosas”, em Serpa – Requerente: Susana Antunes Lopes  

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datado de 13 do corrente mês de fevereiro, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, emitir parecer favorável ao aumento de compartes, decorrente da 

venda de Diogo César Soares Pacheco Ferraz, em partes iguais, a Andreia Sofia 

Marques Cordeiro e a Octávio Miguel Oliveira dos Santos, do prédio misto denominado 

"Águas Lodosas", sito ao artigo rústico 10, da secção JJ, com a área total de 5,7875 

hectares, e com o artigo matricial urbano n.º 3412, com a área coberta de 127 m2, da 

União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), por não se verificar que a 

referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao regime 

legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no 

artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho. ----------------------------------------------------------------- 

 

19. Parecer sobre emparcelamento simples, no prédio rústico denominado 

“Pedreira”, artigo 38.º secção C de Vila Verde de Ficalho – Requerente: 

Bento Teresa Sargento 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, através de informação datada de 

11 de fevereiro do corrente ano, refere que, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 

7.º e do n.º2 do artigo 9.º da Lei 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei 

n.º89/2019 de 3 de setembro (Regime Jurídico da Estruturação Fundiária), é requerido 

por Bento Teresa Sargento, parecer do município na aquisição de prédio rústico 

confinante, da mesma natureza, denominado "Pedreira", descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Serpa sob o n.º290/19880411, e inscrito na matriz predial rústica 

sob o artigo n.º38 - secção C, da Freguesia de Vila Verde de Ficalho, com a área total 

de 2,0125 hectares, confinante com o prédio rústico denominado "Pedreira", do qual é 

proprietário, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

n.º2706/20200115, e inscrito na matriz predial rústica sob os artigos n.º39 e 67 - 

secção C, da Freguesia de Vila Verde de Ficalho, com a área total de 3,225 hectares, 

resultando a operação num emparcelamento simples com área total de 5,2375 

hectares, enquadrando-se no disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 

n.º111/2015 de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de setembro. 
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Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa, os prédios acima referidos encontram-se 

afetos: 

- Carta de Ordenamento: "Espaços Agrícolas: Espaços agrossilvopastoris" 

- Carta de Condicionantes: "Reserva Ecológica Nacional - REN: Área de elevado risco 

de erosão hídrica do solo"; "Recursos Hídricos: Cursos de água", "Zona de Proteção 

Especial: Mourão-Moura-Barrancos/ Vale do Guadiana" e "Zona Especial de 

Conservação: Guadiana/ Moura-Barrancos" 

 

Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples resultante da 

aquisição, respeita o cumprimento da área máxima da exploração final resultante da 

operação, definida na Portaria n.º219/2016 de 9 de Agosto, alterada pela Portaria 

n.º19/2019 de 15 de Janeiro. 

 

Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos 

no n.º3 do art.º 9.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de Agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 

de 3 de setembro, e para efeitos do estabelecido no n.º2 do art.º 9.º do mesmo 

diploma, propõem que o presente projeto de emparcelamento simples seja aprovado 

em reunião de Câmara e se proceda à emissão da certidão requerida. 

 

A certidão a emitir pelo Município deverá, ainda, conter a seguinte informação: 

 

a) de acordo com o n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º111/2015 de 27 de Agosto, alterada 

pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro, informar que: 

- o fracionamento dos novos prédios resultantes da operação de emparcelamento é 

proibido durante um período de 15 (quinze) anos contando a partir do seu registo; 

 

b) informar que a transmissão resultante das operações de emparcelamento simples 

está isenta de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de imóveis (IMT) e 

de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), nos termos do disposto no art.º51 da Lei 

n.º111/2015, de 27 de agosto na sua atual redação. 
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Situação inicial do prédio  
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Situação final do prédio 

 

 

 Deliberação  

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

emitir parecer favorável à aquisição do prédio rústico denominado "Pedreira", 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º290/19880411, e 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º38 - secção C, da Freguesia de Vila 

Verde de Ficalho. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

                                                                        Ata n.º 4 –  19/02 

 
 
2020 

 

 51 

 

20. Lei n.º 52/2019, de 31 de julho – Aprova o regime do exercício de funções 

por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos – Código de 

conduta 

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

refere que, a Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, aprovou o regime do exercício de funções 

por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. 

Esta lei, regula o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos 

cargos públicos, suas obrigações declarativas e respetivo regime sancionatório. 

São cargos políticos para os efeitos desta lei, os membros dos órgãos executivos do 

poder local (alínea i) do n.º 1 do artigo 2.º). 

As entidades públicas abrangidas pela presente lei devem aprovar Códigos de Conduta 

a publicar no Diário da República e nos respetivos sítios na Internet, para 

desenvolvimento, entre outras, das matérias relativas a ofertas institucionais e 

hospitalidade (n.º 1 do artigo 19.º). 

Os Códigos de Conduta são aprovados pelos órgãos das autarquias locais no quadro 

das respetivas competências (alínea c) do n.º 2 do artigo 19.º). 

Nos termos do n.º 6 do artigo 25.º da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, as entidades 

públicas abrangidas pela presente lei devem aprovar num prazo de 120 dias após a 

entrada em vigor da presente lei os respetivos Códigos de Conduta que estabelecem, 

entre outros, os deveres de registo de ofertas e hospitalidades, bem como o organismo 

competente para esse registo. 

A presente lei entrou em vigor no primeiro dia da XIV Legislatura da Assembleia da 

República. 

Face ao exposto, propõem para aprovação, o respetivo Código de Conduta, tendo sido 

para o efeito, adotada a minuta disponibilizada pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. 

 

PROPOSTA DE CÓDIGO DE CONDUTA DO MUNICÍPIO DE SERPA 

A Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, aprovou o regime do exercício de funções por 

titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Nos termos do estabelecido no seu 

artigo 19.º, as entidades públicas abrangidas pelo diploma devem aprovar códigos de 

conduta a publicar no Diário da República e nos respetivos sítios na internet, para 

desenvolvimento, entre outras, das matérias relativas a ofertas institucionais e 

hospitalidade.  

Com o presente Código de Conduta pretende-se assegurar a criação de um 

instrumento de autorregulação e de compromisso de orientação, estabelecendo-se os 
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princípios e critérios orientadores que nesta matéria devem presidir ao exercício de 

funções públicas.  

O Presente Código de Conduta foi aprovado por deliberação da Câmara Municipal 

tomada em reunião de ---/---/----. 

Artigo 1.º 

Lei habilitante 

O presente Código de Conduta foi elaborado ao abrigo do disposto no artigo 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e na alínea c) do n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 

52/2019, de 31 de julho. 

Artigo 2.º 

Objeto 

O presente Código de Conduta estabelece um conjunto de princípios e normas de 

autorregulação e de orientação, que devem ser observados pelos que exercem funções 

na Câmara Municipal de Serpa, no seu relacionamento com terceiros.  

Artigo 3.º 

Âmbito 

1. O Código de Conduta aplica-se ao Presidente e aos Vereadores da Câmara 

Municipal de Serpa.  

2. O Código de Conduta aplica-se ainda, nos termos nele referidos, aos sujeitos 

mencionados no artigo 12.º.  

3. O presente Código de Conduta não prejudica a aplicação de outras disposições 

legais ou regulamentares ou de normas específicas que lhes sejam dirigidas.  

Artigo 4.º 

Princípios 

1. No exercício das suas funções, os eleitos locais observam os seguintes princípios 

gerais de conduta:  

a) Prossecução do interesse público e boa administração;  

b) Transparência;  

c) Imparcialidade;  

d) Probidade;  

e) Integridade e honestidade;  

f) Urbanidade;  

g) Respeito interinstitucional;  

h) Garantia de confidencialidade quanto aos assuntos reservados dos quais tomem 

conhecimento no exercício das suas funções.  

2. Os eleitos locais agem e decidem exclusivamente em função da defesa do interesse 

público, não podendo usufruir de quaisquer vantagens financeiras ou patrimoniais, 

diretas ou indiretas, para si ou para terceiros, ou de qualquer outra gratificação indevida 

em virtude do cargo que ocupem.  
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Artigo 5.º 

Deveres 

No exercício das suas funções, os eleitos locais devem:  

a) Abster-se de qualquer ação ou omissão, exercida diretamente ou através de 

interposta pessoa, que possa objetivamente ser interpretada como visando beneficiar 

indevidamente uma terceira pessoa, singular ou coletiva;  

b) Rejeitar ofertas ou qualquer uma das vantagens identificadas nos artigos 6.º e 8.º, 

como contrapartida do exercício de uma ação, omissão, voto ou gozo de influência 

sobre a tomada de qualquer decisão pública;  

c) Abster-se de usar ou de permitir que terceiros utilizem, fora de parâmetros de 

razoabilidade e de adequação social, bens ou recursos públicos que lhe sejam 

exclusivamente disponibilizados para o exercício das suas funções.  

Artigo 6.º 

Ofertas 

1. Os eleitos locais abstêm-se de aceitar a oferta, a qualquer título, de pessoas 

singulares ou coletivas privadas, nacionais ou estrangeiras, e de pessoas coletivas 

públicas estrangeiras, de bens materiais ou de serviços que possam condicionar a 

imparcialidade e a integridade do exercício das suas funções.  

2. Entende-se que exista um condicionamento da imparcialidade e da integridade do 

exercício de funções quando haja aceitação de bens de valor estimado igual ou 

superior a 150€.  

3. O valor das ofertas é contabilizado no cômputo de todas as ofertas de uma mesma 

pessoa, singular ou coletiva, no decurso de um ano civil.  

4. Todas as ofertas abrangidas pelo n.º 2 que constituam ou possam ser interpretadas, 

pela sua recusa, como uma quebra de respeito interinstitucional, devem ser aceites em 

nome do Município, sem prejuízo do dever de apresentação e registo previsto no artigo 

7.º.  

Artigo 7.º 

Registo e destino de ofertas 

1. As ofertas de bens materiais ou de serviços de valor estimado superior a 150€, 

recebidas no âmbito do exercício de cargo ou função, devem ser entregues ao 

Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgãos Municipais, no prazo máximo de 5 dias úteis, 

ou logo que se mostre possível tal entrega, para efeitos de registo das ofertas e 

apreciação do seu destino final.  

2. Quando sejam recebidas de uma mesma entidade, no decurso do mesmo ano, 

várias ofertas de bens materiais que perfaçam o valor estimado referido no número 

anterior, deve tal facto ser comunicado ao Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgãos 

Municipais para efeitos de registo das ofertas, devendo todas as ofertas que forem 

recebidas, após perfazer aquele valor, ser entregues ao Gabinete de Apoio ao 

Executivo e Órgãos Municipais, no prazo fixado no número anterior.  
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3. A apreciação e definição do destino final das ofertas que nos termos do presente 

artigo devam ser entregues e registadas, é da competência da Câmara Municipal de 

Serpa, que determina se as ofertas, em função do seu valor de uso, da sua natureza 

perecível ou meramente simbólica podem ser devolvidas ao titular do cargo ou função 

ou, pela sua relevância, devem ter um dos destinos previstos no número seguinte.  

4. As ofertas que não podem ser devolvidas ao titular do cargo ou função devem ser 

preferencialmente remetidas: 

a) Ao serviço competente para inventariação, caso o seu significado patrimonial, 

cultural ou para a história o justifique;  

b) A outra entidade pública ou a instituições que prossigam fins não lucrativos de 

carácter social, educativo e cultural, nos demais casos.  

5. As ofertas dirigidas ao Município de Serpa são sempre registadas e entregues ao 

Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgãos Municipais, nos termos do n.º 2 do presente 

artigo, independentemente do seu valor e do destino final que lhes for atribuído pela 

Câmara Municipal. 

6. Compete ao Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgãos Municipais assegurar um 

registo de acesso público das ofertas nos termos do presente artigo.  

Artigo 8.º 

Convites ou benefícios similares 

1. Os eleitos locais abstêm-se de aceitar convites de pessoas singulares e coletivas 

privadas, nacionais ou estrangeiras, e de pessoas coletivas públicas estrangeiras, para 

assistência a eventos sociais, institucionais, desportivos ou culturais de acesso oneroso 

ou com custos de deslocação ou estadia associados, ou outros benefícios similares, 

que possam condicionar a imparcialidade e a integridade do exercício das suas 

funções.  

2. Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se que existe condicionamento 

da imparcialidade e da integridade do exercício das funções quando haja aceitação de 

convites ou outros benefícios similares com valor estimado superior a 150€.  

3. Apenas podem ser aceites convites até ao valor máximo, estimado, de 150€, nos 

termos dos números anteriores, desde que:  

a) Sejam compatíveis com a natureza institucional ou com a relevância de 

representação própria do cargo; ou, 

b) Configurem uma conduta socialmente adequada e conforme aos usos e costumes.  

4. Excetuam-se do disposto nos números anteriores convites para eventos oficiais ou 

de entidades públicas nacionais ou estrangeiras, em representação do Município.  

Artigo 9.º 

Conflitos de Interesses 

Considera-se que existe conflito de interesses quando os eleitos locais se encontrem 

numa situação em virtude da qual se possa, com razoabilidade, duvidar seriamente da 
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imparcialidade da sua conduta, ou decisão, nos termos dos artigos 69.º e 73.º do 

Código do Procedimento Administrativo.  

Artigo 10.º 

Suprimento de conflitos de interesses 

Os eleitos locais que se encontrem perante um conflito de interesses, atual ou 

potencial, deve tomar imediatamente as medidas necessárias para evitar, sanar ou 

fazer cessar o conflito em causa, em conformidade com as disposições da lei.  

Artigo 11.º 

Registo de Interesses 

1. O registo de interesses compreende todas as atividades suscetíveis de gerarem 

incompatibilidades ou impedimentos e, bem assim, quaisquer atos que possam 

proporcionar proveitos financeiros ou conflitos de interesses.  

2. A Câmara Municipal assegura a publicidade dos elementos relativos ao registo de 

interesses, nos termos do n.º 3 do artigo 15.º e do artigo 17.º da Lei n.º 52/2019, de 31 

de julho.  

3. O registo de interesses é acessível através da internet e dele deve constar:  

a) Os elementos objeto de publicidade e constantes da declaração única entregue junto 

da entidade responsável pela análise e fiscalização das declarações apresentadas 

pelos titulares dos órgãos e dirigentes dos seus serviços vinculados a essa obrigação;  

b) Declaração de atividades suscetíveis de gerarem incompatibilidades ou 

impedimentos e quaisquer atos que possam proporcionar proveitos financeiros ou 

conflitos de interesses dos titulares dos órgãos do Município, nos termos a definir por 

Regulamento a aprovar pela Assembleia Municipal de Serpa. 

Artigo 12.º 

Extensão de regime 

O presente Código de Conduta aplica-se ainda, com as necessárias adaptações, aos 

membros dos gabinetes de apoio à presidência e à vereação, aos titulares de cargos 

dirigentes e aos trabalhadores do Município de Serpa. 

Artigo 13.º 

Serviços municipalizados e setor empresarial local 

Devem ser adotados Códigos de Conduta pelos serviços municipalizados e pelas 

empresas locais.  

Artigo 14.º 

Publicidade 

O presente Código de Conduta é publicado no Diário da República e no sítio da internet 

da Câmara Municipal de Serpa. 

Artigo 15.º 

Entrada em vigor 

O presente Código de Conduta entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no 

Diário da República. 
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 Deliberação 

De acordo com o estipulado na alínea c) do n.º 2 do artigo 19.º Lei n.º 52/2019, de 31 

de julho, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Código de 

Conduta, acima transcrito. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

21. Primeira alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa (2020) 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de 
Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 14 do 
corrente mês de fevereiro: 
 
«1 - No âmbito do ciclo anual de gestão, o órgão deliberativo municipal pronuncia-se no 
sentido de proceder à aprovação de um Mapa de Pessoal, que, de acordo com o 
planeamento dos serviços, quantifica e carateriza os postos de trabalho necessários ao 
desenvolvimento das atividades, atribuições e competências. 
Nos termos da legislação em vigor, designadamente os artigos 28º e 29º, do Anexo I, à 
Lei nº 35/2014, de 20 de junho – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, sempre 
que a previsão dos trabalhadores se revelar insuficiente, para levar a cabo a realização 
das atividades dos serviços, de acordo com as atribuições e estratégias do Município, 
pode proceder-se a alterações ao respetivo Mapa de Pessoal para recrutamento dos 
recursos humanos que se venham a revelar necessário, para além dos inicialmente 
previstos. 
Avaliadas as necessidades de cada unidade orgânica em matéria de recursos 
humanos e considerando que se encontram em fase de conclusão diversos 
procedimentos concursais, propõem-se as seguintes alterações que resultam 
essencialmente, da verificação de necessidades que não se encontram suficientemente 
preenchidas. 
Os postos de trabalho previstos são os seguintes: 
- 1 (um) posto de trabalho de Técnico Superior, da área funcional de Desporto, para o 
Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude 
- 2 (dois) postos de trabalho de assistente técnico, da área funcional administrativa, 
para a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território; 
- 2 (dois) postos de trabalho de assistente técnico, da área funcional administrativa, 
para o Serviço de Recursos Humanos, da Divisão de Administração, Finanças, 
Recursos Humanos e Assessoria Jurídica; 
- 1 (um) posto de trabalho de assistente técnico, da área funcional administrativa, para 
o Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, da Divisão de Administração, 
Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica; 
- 1 (um) posto de trabalho de assistente técnico, da área funcional de Museus, para a 
Divisão de Cultura e Património 
- 2 (dois) postos de trabalho de assistente operacional, da área funcional de Auxiliar de 
Ação Educativa, para o Gabinete de Ação Social e Educação; 
Os lugares indicados correspondem, com uma exceção, a procedimentos para 
constituição de vínculos de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, representando a opção do Município de 
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conversão voluntária e progressiva de vínculos precários em vínculos de caracter 
permanente. 
A exceção referida, reporta-se à contratação de mais dois assistentes operacionais, da 
área funcional de Ação Educativa, considerando a necessidade de adaptar os recursos 
disponíveis às atividades e competências assumidas pela Câmara Municipal de Serpa, 
no âmbito da ação e apoio escolar. 
Por último procede-se à retificação de um lapso identificado no Mapa de Pessoal de 
2020, uma vez que os 10 lugares criados para a carreira de Assistente Operacional, da 
área funcional de Pedreiro, foram alocados integralmente à Divisão de Mobilidade e 
Obras Municipais, quando, efetivamente, 4 desses trabalhadores são para afetar à 
Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos. 
2 - Do que antecede, resulta a presente proposta de criação dos referidos lugares, 
melhor identificados no Mapa de Pessoal (parcial), que se anexa, justificados de acordo 
com os seguintes fundamentos: 
 

Grupo de 
Pessoal/ 
Carreira 

Área 
Funcional 

Lugares a 
tempo 
indeterm. 

Lugares 
a tempo 
determin
. 

 
Justificações 

 
Técnico 
Superior 

 
Desporto 

 
1 

 Para satisfação de necessidades 

permanentes na área de atuação do 

Gabinete do Movimento Associativo, 

Desporto e Juventude, para dar resposta 

às diversas atividades promovidas pelo 

Município na área do Desporto 

 
Assistente 
Técnico 
(DUOT) 

 
Administrat. 

 
2 

 Para dar resposta às necessidades 

permanentes da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, promovendo-

se, o reforço dos meios humanos 

disponíveis em face do aumento do 

volume de trabalho. 

 
Assistente 
Técnico 
(Serviço 
Recursos 
Humanos) 

 
Administrat. 

 
2 

 Para dar resposta às necessidades 

permanentes do Serviço de Recursos 

Humanos, promovendo se, por um lado, 

a substituição de um trabalhador que 

vem exercendo funções em regime de 

contrato de trabalho a termo certo, que 

se irá extinguir brevemente, e por outro, 

o necessário reforço dos recursos 

humanos afetos ao Serviço. 

Assistente 
Técnico 
(Serviço 
Aprovis.) 

 
Administrat. 

 
1 

 Para dar resposta às necessidades 

permanentes do Serviço de 

Aprovisionamento e Contratação Pública, 

em face do verificado aumento do 

volume de trabalho, resultante, 

nomeadamente, de alterações 
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legislativas e procedimentos associados. 

 
Assistente 
Técnico 

 

 
Museus 

 
1 

 Para satisfação de necessidades 

permanentes na área de atuação da 

Divisão de Cultura e Património. A 

necessidade da presente contratação 

resulta da aposta do Município de Serpa 

no reforço dos equipamentos 

museológicos (Museu Etnográfico – 

Museu Arqueológico – Galeria de Arte 

Contemporânea – Museu do Queijo) cuja 

atividade habitual e expectativas de 

expansão resultante da abertura 

previsível de novos equipamentos 

importa o reforço de meios humanos 

para a respetiva instalação inicial e 

exploração subsequente. 

 
Assistente 
Operacion
al 

 
Auxiliar de 
Ação 
Educativa 

 
 

 
2 

Para satisfação de necessidades 

transitórias na área de atuação do 

Gabinete de Ação Social e Educação. 

O carácter transitório da presente 

necessidade resulta da circunstância das 

funções desenvolvidas competirem 

originalmente à Administração Central 

que, por Protocolo de duração anual, 

delega tais competências na 

Administração Local, pelo que o 

respetivo exercício encerra um elevado 

grau de incerteza. 

Acresce que o número de funcionários 

necessários ao desenvolvimento das 

competências delegadas e 

comparticipados pela Administração 

Central é variável anualmente, em 

função do número de alunos inscritos e 

do número de turmas constituídas. 

 
Foi solicitada a devida informação de cabimento à Unidade de Gestão Financeira, pelo 
documento interno 962/2020. Em conformidade procedeu-se á correção da ficha de 
cabimento com o número sequencial 16567, relativa aos postos de trabalho a tempo 
indeterminado e da ficha de cabimento com o número sequencial 16570, relativa aos 
postos de trabalho a termo. 

3 - Considerando que, nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, 
conjugada com a alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal 
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aprovar, manter ou alterar o Mapa de Pessoal do Município, propõe-se que a presente 
seja remetida à reunião da Câmara Municipal, para apreciação e posterior envio a 
reunião da Assembleia Municipal de Serpa, para deliberação. 

Junto: 

- Mapa de Pessoal 2019 - 1ª Alteração; 

- Informações de Cabimento» 

 Deliberação  

Nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea 

ccc), do n.º 1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea 

a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a primeira alteração ao Mapa de 

Pessoal, nos termos acima descritos e de acordo com o documento que se anexa à 

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

 

22. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

22.1. Grupo Parlamentar do PCP – OE 2020 – Propostas de alteração - 

Autarquias 
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22.2. Pedido de esclarecimento sobe legalidade de plantação de olival e aplicação de 

produtos químicos no tratamento do mesmo, em Alto Brinches, Serpa 
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Informação enviada aos eleitos por email 

Dia 13 de fevereiro 

Na sequência do pedido apresentado pela Sr.ª Vereadora Paula Pais na reunião de 6 

de fevereiro do ano transato, no âmbito do protocolo celebrado com a Associação 

Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa, foi enviado, para 

conhecimento, o Relatório de Gestão, da referida Associação, o qual consta de pasta 

anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 

 

23. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º32, 

referente ao dia 18 de fevereiro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 

1.186.045,00€ (um milhão, cento e oitenta e seis mil e quarenta e cinco euros) e 

182.615,42€ (cento e oitenta e dois mil, seiscentos e quinze euros e quarenta e dois 

cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

respetivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

No período de intervenção dos eleitos, começou por usar da palavra a Sr.ª Vereadora 

Paula Pais para colocar as seguintes questões: 

 - Ponto de situação do processo do funcionário da Câmara Municipal que pediu 

o horário contínuo; 

 - Um munícipe de Vila Nova de S.Bento, Sr. Ricardo Manuel Paixão Arrais, 

solicitou à autarquia, em maio de 2019, a atribuição de um espaço para 

estacionamento condicionado, junto à sua habitação, devido a alguns problemas de 

locomoção. Pergunta em que situação se encontra este pedido; 

 - Questiona se existirá alguma possibilidade de se melhorar o acesso ao castelo, 

pelas escadas de Santa Maria, para cadeiras de rodas e carrinhos de bebé; 
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 - Gostaria também de obter informação, sobre a reunião que decorreu no 

passado dia 14, com a Diretora Regional de Educação do Alentejo, sobre a Escola 

Secundária de Serpa.  

 

Em relação ao pedido do funcionário para o horário contínuo, o Sr. Vice-Presidente 

respondeu que irá verificar o assunto com os respetivos serviços e quanto à melhoria 

do acesso às escadas de Santa Maria, diz que, para além do corrimão que já foi 

colocado, será difícil uma solução para cadeiras de rodas, uma vez que seria através 

de algum equipamento elétrico, que poderia não ser viável por se tratar do 

funcionamento na rua, será sempre mais fácil quando se trata do interior de um edifício.  

 

Sobre a situação do munícipe que solicitou o estacionamento condicionado, o 

Sr.Vereador Francisco Godinho informou que o assunto já está a ser tratado pelos 

respetivos serviços da autarquia.  

 

No que diz respeito à reunião que se realizou com a Diretora Regional de Educação, a 

Sr.ª Vereadora Odete Borralho informou que continua a não existir definição, por parte 

do Ministério da Educação, sobre o tipo de obra a realizar na escola, nem houve 

qualquer prosseguimento sobre o projeto, desde a deslocação que os serviços do 

Ministério e o Diretor Regional de Educação de Lisboa fizeram à referida escola, há 

mais de um ano. Durante a reunião, reiterou-se a disponibilidade da Câmara Municipal 

para fazer parte da solução, fazendo a candidatura em seu nome, mas que a definição 

das obras a realizar e respetivo projeto, é uma das competências do Ministério da 

Educação e a Câmara informou que vai continuar a solicitar uma reunião com o 

Ministro da Educação, para tentar obter uma definição sobre o assunto.  

 

A Sr. Vereadora Paula Pais manifesta a sua preocupação pela demora na resolução 

deste assunto, temendo que os três milhões de euros que estão previstos para a obra 

na Escola Secundária de Serpa, possam ser destinados a outras escolas, de outros 

concelhos, e Serpa fica a perder, se não se conseguir uma solução e refere que 

algumas autarquias já fizeram um acordo com o Ministério da Educação, 

nomeadamente Castro Verde. 

 

O Sr. Vereador António Mariano disse que, da reunião que também tiveram com a 

Diretora Regional de Educação do Alentejo, pareceu-lhes que havia boa vontade em 

conseguir uma solução e referiu que, existindo a possibilidade, já anteriormente 

referida pelo Sr. Presidente, da autarquia poder ficar com parte do terreno e 

posteriormente afetá-lo a outro uso que considerar mais conveniente, isso poderia 

compensar o valor do investimento que a autarquia teria que fazer com a 

comparticipação nacional da candidatura.  
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A Sr.ª Vereadora Odete Borralho voltou a intervir para dizer que esse assunto do 

terreno poderá ser analisado numa futura negociação com o Ministério da Educação, 

mas será numa fase posterior, neste momento, para se avançar com qualquer tipo de 

negociação, é necessário que o Ministério defina que tipo de obras vão fazer e que 

avance com o respetivo projeto, porque é uma competência do Ministério da Educação 

e sem essa definição, não se pode avançar, porque não se sabe que valores em 

concreto estão envolvidos. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano voltou a abordar o assunto da atualização da Carta 

Educativa, dado que, depois de ter participado no Conselho Municipal de Educação de 

Moura, constatou que a Câmara de Moura tem feito atualizações na carta do seu 

concelho, face à necessidade de manter esse documento atualizado, para eventuais 

candidaturas que posam fazer.  

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho disse que, tratando-se de um instrumento de 

planeamento, ele tem que ser revisto de 10 em 10 anos, mas face à possibilidade que 

os municípios da CIMBAL têm de fazer uma candidatura, através desta Comunidade 

Intermunicipal, a Câmara de Serpa aguarda por esse apoio, para fazer depois a 

atualização da nossa Carta Educativa.  

 

O Sr. Vereador António Mariano, abordou ainda os seguintes assuntos: 

 - Ponto de situação da candidatura do espaço do grupo de teatro de Pias; 

 - Sobre a monda térmica, pergunta como está a situação este ano e sobre a 

máquina que estava previsto adquirir para as freguesias; 

 - Alerta para a situação dos canteiros da Rua de Brinches, em Pias, que neste 

momento, estão a servir para algumas pessoas depositarem lixo; 

 - Sobre a iniciativa Arqueologia no Concelho – 7 sítios, 7 histórias, que decorreu 

em Vila Nova de S.Bento, no dia 13 de fevereiro, pelas 14h30, e que irá ser 

apresentada nas restantes freguesias, refere que é uma iniciativa muito interessante, 

mas se continuar a ser apresentada neste horário, impossibilidade muitas pessoas de 

poderem assistir.  

 

Sobre esta iniciativa na área da arqueologia, a Sr.ª Vereadora Odete disse que o 

assunto foi analisado com as Juntas de Freguesia e tentou-se conjugar no âmbito das 

atividades e horário de funcionamento dos polos da Academia Sénior. 

 

Em relação à candidatura sobre o espaço do Grupo de Teatro de Pias, o Sr. Vice-

Presidente respondeu que vai verificar o assunto com os respetivos serviços e será 

depois prestada essa informação. 
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No que se refere ao processo da monda térmica, o Sr. Vereador Francisco Godinho 

informou que, neste momento, a Câmara está a usar a monda mecânica, com 

utilização das roçadoras e a monda térmica nalgumas zonas do centro histórico e 

quanto à aquisição de outra máquina para as freguesias, o assunto está a ser 

ponderado, tentando obter uma solução para as freguesias, uma vez que aquele 

equipamento é muito lento e a reposta não tem sido a desejada.  

Sobre os canteiros da Rua de Brinches, em Pias, vai verificar o assunto com a Junta de 

Freguesia, para se resolver esse problema da deposição de lixo.  

 

Antes de terminar a reunião, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, convidou todos os 

eleitos para a abertura oficial da Feira do Queijo do Alentejo, a realizar no próximo dia 

28 de fevereiro, sexta-feira, pelas 11:00 horas, no Parque de Feiras e Exposições, 

localizado na Avenida dos Bombeiros, em Serpa. 

 

 

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:  

 

o Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

o Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Licenciamento de prova 

desportiva “V Trail Ribeira de Limas” 

o Futebol Clube de Serpa – Proposta de apoio 

o Piense Sporting Clube – Proposta de apoio 

o Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Bráz Gonçalves, n.º 5, em 

Serpa – Anúncio n.º 3826/2020 

o Pedido de alteração simplificada da REN – Requerente: Ocean Crown, Lda 

o Pedido de parecer sobre aumento de compartes, no prédio rústico “Cova do 

Homem”, artigo 14.º secção E, em Vila Nova de S.Bento 

o Parecer sobre projeto de emparcelamento simples (aquisição de prédio rústico 

denominado Pereiras, em Brinches) – Requerente: Tânia Ângelo 

o Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, ao prédio 

sito na Rua Alegre, n.º 8-A, em Pias 

o Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, aos prédios 

sitos na Rua da Era, n.º 23-1.º Esq. e n.º 25, em Serpa 

o Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – 

Revisão de preços n.º 1 (provisória)          

o Estatuto do direito de Oposição – Relatório de avaliação do ano de 2019 



 

                                                                        Ata n.º 4 –  19/02 

 
 
2020 

 

 68 

o Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2020 

o CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – Comparticipação para 

2020 

o Proposta de aprovação dos projetos de execução – Obras de urbanização do 

loteamento e expansão da Zona Industrial de Serpa (1.ª Fase) 

o Licenciamento da operação de loteamento na Estrada da Providência, em Serpa 

– Requerente: Frederico Nuno Melão Borralho 

o Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Herdade dos 

Alpendres”, em Serpa – Requerente: Pedro Queiroz de Barros 

o Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Águas 

Lodosas”, em Serpa – Requerente: Susana Antunes Lopes  

o Parecer sobre emparcelamento simples, no prédio rústico denominado 

“Pedreira”, artigo 38.º secção C de Vila Verde de Ficalho – Requerente: Bento 

Teresa Sargento 

o Lei n.º 52/2019, de 31 de julho – Aprova o regime do exercício de funções por 

titulares de cargos políticos e altos cargos públicos – Código de conduta 

o Primeira alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa (2020) 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15h30 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 Vice-Presidente da Câmara    A Secretária 

                                                   
         ______________________________      __________________________ 

 (Carlos Alberto Bule Martins Alves)   Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 4/2020 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 19 de fevereiro de 2020 
 

 

 

ANEXO 1 – Pedido de alteração simplificada da REN – Requerente: Ocean Crown, Lda - 

Memória descritiva, certidão permanente do prédio e contrato de arrendamento 

 

 

ANEXO 2 – Primeira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Serpa 

 

 

ANEXO 3 – Proposta de aprovação dos projetos de execução do loteamento de 

expansão da Zona Industrial de Serpa – 1ª Fase - Plantas 
 

 

ANEXO 4 – Informação enviada aos eleitos por email – Relatório de Gestão da ACTCMS 

 

 

 

 

 


