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ATA N.º 22/2020 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 11 de novembro de 2020 
 

 

 

Presenças 

 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

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: 17H30  

 

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. 
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ATA N.º 22/2020 
 

REUNIÃO ORDINÁRIAPÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 11 

DE NOVEMBRO DE 2020 

 

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

alterada pela Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, realizou-se na Sala de Sessões da Câmara 

Municipal, a reunião do Órgão Executivo, no dia 11 de novembro de 2020, pelas dezassete 

horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º3 e 4 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro. 

 

Aprovação da Ata n.º 21/2020 

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 21, relativa à reunião realizada no dia 28 de outubro, a qual 

foi previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção o Sr. 

Vereador Francisco Godinho, por não ter participado na reunião. ------------------------------------------ 

 

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

alínea o) e art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, 

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. 13.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

3. 14.ª Alteração ao Orçamento e 5.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

4. Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação  

5. Pedido de parecer sobre direito de preferência na venda do imóvel sito na Ladeira do 

Amaral, n.º 20, em Serpa - Anúncio n.º 25277/2020 

6. Pedido de parecer sobre direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Frei 

Bento, n.º 1, em Serpa – Anúncio n.º 27611/2020 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do DL. n.º 555/99 de 16/12 ao prédio sito na Rua da 

Revolução, n.º 48 e 50, em Vale de Vargo  

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do DL. n.º 555/99 de 16/12 ao prédio sito na Rua Bela 

da Rainha, n.º 10 e 12 em Serpa  

9. Pedido de parecer para isenção de IMI – Requerente: Armando Jorge Ferreira de Mira 

Coroa 

10. Declaração de caducidade do processo – Armazém agrícola no prédio denominado 

“Albarrão Rosal”, na freguesia de Pias 

11. Declaração de caducidade do processo – Alteração de moradia na Rua Serpa Pinto, n.º 

18 em Serpa 
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12. Alvará de loteamento na Rua do Rossio da Estação, n.º 4-A, em Pias – Requerente: 

António Moita da Silva Afonso 

13. Aquisição de prédio urbano na Rua dos Canos, n.º 10, 24 e 26, em Serpa (Sociedade 

Filarmónica de Serpa)  

14. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 5.ª Fase 

15. Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Telheiros”, em Pias (artigo 351, secção R) – Requerente: Tânia Ângelo – Retificação  

16. Sociedade Luso União Serpense – Proposta de atribuição de subsidio  

17. Liga dos Combatentes – Núcleo de Beja – Proposta de sócio  

18. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Monte dos 

Beiçudos”, em Serpa – Requerente: Raquel Campos 

19. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival, artigo 

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

20. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival, artigo 

86P freguesia de Pias – “Courelas do Pego das Cortes” – Requerente:  Sota e Carvalho, 

Ldª 

21. 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 

Partido Comunista 

Português 

12746 

2020/10/21 

Iniciativa partidária 

no dia 23 de outubro 

de 2020 

 

Auditório do 

Cine Teatro de 

Serpa 

 

105,00€ 

 

 

2. 13.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

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

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

seguinte despacho proferido pelo Sr.Presidente, respeitante à 13ª alteração ao Orçamento da 

Câmara Municipal:  
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3. 14.ª Alteração ao Orçamento e 5.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

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

Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 

14.ª alteração ao Orçamento e 5.ª alteração ao PPI da Câmara Municipal, conforme documentos 

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

O Sr. Vereador Manuel Soares questionou sobre o valor destinado à empreitada de limpeza de 

linha de água no barranco de Vales Mortos, tendo o Sr. Vice-presidente informado que ronda os 

40.000€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4. Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação  

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

Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento 

na respetiva câmara municipal.  

 Deliberação  

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

requerente deu entrada e a queimada realizou-se no período que decorreu entre a última reunião 

do Órgão Executivo e a atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, ratificar o seguinte despacho, proferido pelo 

Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º e Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da 

queimada 

Jorge Manuel 

Rodrigues de Almeida 

13318 

2020.11.04 

2020.11.04 2020.11.04 Covas, Alvarrão e 

Rosal, em Pias 

 

 

5. Pedido de parecer sobre direito de preferência na venda do imóvel sito na Ladeira 

do Amaral, n.º 20, em Serpa - Anúncio n.º 25277/2020 

 

Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação  
Joana Raquel Prior Neto 
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação 

Francisco Manuel Parreira Engrola 
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Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação 

João Hugo Abundância Canena 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ---- 
Descrição em Ficha - ---- 
Artigo Matricial - 1179 
Quota Parte - 1/1 
Fração Autónoma - ---- 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 95 m2 
Área Total - 120 m2 
Arrendado – Não; Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço -Ladeira do Amaral, 20, Serpa 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 10000 Moeda Euros 
 
Data previsível do negócio - 07-10-2020 
 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada 

de 14 de outubro do corrente ano, considerando a localização do prédio, na Ladeira do Amaral, 

n.º20, em Serpa, na (extinta) Freguesia de Santa Maria, a área bruta do prédio (120m2), a área 

bruta privativa (95 m2) e o valor (10.000 Euros), considera que a Autarquia não terá interesse em 

exercer o direito de preferência.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

De acordo com o parecer, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito 

de preferência na venda do imóvel sito na Ladeira do Amaral, n.º 20 em Serpa, pelo valor 

proposto de 10.000€ (dez mil euros). ------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Pedido de parecer sobre direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Frei 

Bento, n.º 1, em Serpa – Anúncio n.º 27611/2020 

 

Dados do requerente 
Nome/Firma ou Denominação  
António Manuel Matias Abraços 
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação 

António Manuel Matias Abraços 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação 

Álvaro Miguel Valente Galado 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ---- 
Descrição em Ficha - ---- 
Artigo Matricial - 726 
Quota Parte - ---- 
Fração Autónoma - ---- 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 78 m2 
Área Total - ---- Hectares 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel  
Endereço -Rua Frei Bento, nº1 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço -79500 Moeda Euros 
 
Data previsível do negócio - 04-11-2020 
Observações - ---- 
 

 
Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada 
de 21 de outubro do corrente ano, considerando a localização do prédio, na Rua Frei Bento, n.º1, 
em Serpa, na (extinta) Freguesia de Santa Maria, a área total (78,00m2) e o valor (79.500,00 
euros), considera que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência.  
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 Deliberação  

De acordo com o parecer, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito 

de preferência na venda do imóvel sito na Rua Frei Bento, n.º 1 em Serpa, pelo valor proposto 

de 79.500€ (setenta e nove mil e quinhentos euros). ----------------------------------------------------------- 
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7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do DL. n.º 555/99 de 16/12 ao prédio sito na Rua da 

Revolução, n.º 48 e 50, em Vale de Vargo  

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, na sequência do requerimento de Cláudia Alexandra de Matos 

Alhinho, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: 
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 Deliberação 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria, acima 

transcrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do DL. n.º 555/99 de 16/12 ao prédio sito na Rua 

Bela da Rainha, n.º 10 e 12 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, na sequência do requerimento de António Alexandre Correia, os 

Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte 

Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria, acima 

transcrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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9. Pedido de parecer para isenção de IMI – Requerente: Armando Jorge Ferreira de 

Mira Coroa 

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

Território, datada de 16 de outubro do corrente ano: 

 

«Nos termos do disposto no n.º3 do artigo 51.º da Lei n.º111/2015 de 27 de agosto, 

alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de setembro, é requerido por Armando Jorge Ferreira 

de Mira Coroa, na qualidade de proprietário do prédio rústico denominado “Navegadas”, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º291/20070802, inscrito 

na matriz predial rústica sob o artigo n.º22 da secção L, da Freguesia de Brinches, com 

a área total de 1,2375 hectares, parecer do município na aquisição dos prédios rústicos 

contíguos, da mesma natureza, descritos na Conservatória do Registo Predial de Serpa 

sob o n.º 942/19941011 e o n.º944/19941011, e inscritos na matriz predial rústica sob os 

artigos n.º40 e n.º45 da secção L, da Freguesia de Brinches, com a área total de 4,7375 

hectares e de 7500m2, resultando a operação num emparcelamento simples com a área 

total de 6,7250 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. 

 

Os prédios acima referidos enquadram-se, de acordo com o disposto no Regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Serpa: 

 

- Carta de Ordenamento: afetos a “Espaços Agrícolas: Espaços Agrícolas de Regadio” 

- Carta de Condicionantes: afetos a “RAN - Reserva Agrícola Nacional”, “Perímetro 

Hidroagrícola“e “Recursos Hídricos: cursos de água” 

 

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, 

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

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

 

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

a) informar que, de acordo com definido no 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, o fracionamento dos novos 
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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. 

 

Anexam-se a esta Informação, as plantas com a indicação da situação inicial e final dos 

prédios, que deverão acompanhar a certidão.» ------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o 

projeto de emparcelamento simples, dos prédios rústicos acima descritos. ------------------------------ 
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10. Declaração de caducidade do processo – Armazém agrícola no prédio 

denominado “Albarrão Rosal”, na freguesia de Pias 

Através de informação datada de 26 de outubro, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território informa que se encontra expirado o prazo de 10 dias úteis, para o requerente 

(Sociedade Agrícola do Alvarrão, Lda) se pronunciar.  

Tinha a requerente sido informada, através do nosso ofício de ref.ª 4642, de 18-09-2020, que se 

encontrava largamente ultrapassado o prazo de um ano para requerer a emissão do alvará de 

licença de construção (de legalização), estipulado em nosso anterior ofício de ref.ª 1539, de 28-

02-2019, e concedido o prazo de 10 dias úteis, para se pronunciar sobre a intenção da Autarquia 

declarar a caducidade do processo de licenciamento, em cumprimento do princípio de audiência 

de interessados.  

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

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

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

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

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

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

do ato de licenciamento não for requerida a emissão do respetivo alvará ou, no caso da 

comunicação prévia e sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o 

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

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

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

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

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

Assim, e nestes termos, propõem que o presente assunto seja presente a reunião de Câmara, 

para declaração da caducidade do processo de licenciamento. -------------------------------------------- 
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 Deliberação 

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

processo de licenciamento, respeitante à legalização de um armazém agrícola, no prédio 

denominado “Albarrão Rosal”, artigo 12, secção J1 da freguesia de Pias. -------------------------------- 

 

 

11. Declaração de caducidade do processo – Alteração de moradia na Rua Serpa 

Pinto, n.º 18 em Serpa 

Através de informação datada de 15 de outubro, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território informa que foi enviado o Ofício n.º3595 de 02-07-2020, a informar o requerente (Mário 

Manuel Costa Santinhos Martins) sobre a intenção da Câmara em declarar a caducidade da 

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

o efeito. 

 

Não tendo havido pronúncia do interessado no prazo estipulado, propõem que, de acordo com o 

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

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

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

licença, respeitante à alteração de habitação unifamiliar, na Rua Serpa Pinto, n.º 18 em Serpa.  
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12. Alvará de loteamento na Rua do Rossio da Estação, n.º 4-A, em Pias – Requerente: 

António Moita da Silva Afonso 

Na sequência do pedido de emissão do alvará da operação de loteamento por parte do 

requerente, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 19 

de outubro do corrente ano, informa que o licenciamento da presente operação de loteamento 

sem obras de urbanização, foi aprovado em reunião de Câmara de 13 de maio de 2020, 

dispondo o requerente do prazo de um ano para requerer o respetivo alvará. 

Da deliberação de Câmara, de 13-05-2020 consta que, para a presente operação de loteamento 

não há lugar à criação de áreas de cedência, nem ao pagamento de TRIU, uma vez que não há 

aumento do número de fogos existentes, encontrando-se o fogo existente já ligado às redes de 

infraestruturas. 

Face ao exposto, propõem o deferimento do pedido de emissão do alvará de operação de 

loteamento, sujeito ao pagamento das taxas respetivas (emissão do alvará e publicidade). 

 Deliberação  

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

emissão do alvará da operação de loteamento, no prédio urbano sito na Rua do Rossio da 

Estação, n.º4-A, em Pias, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o art.º 

n.º2782/20061017 e inscrito na matriz predial sob o artigo n.º2514 da freguesia de Pias.  

 

 

13. Aquisição de prédio urbano na Rua dos Canos, n.º 10, 24 e 26 em Serpa 

(Sociedade Filarmónica de Serpa)  

Através de informação datada de 29 de outubro do corrente ano, o Chefe da Divisão de 

Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que, na reunião da 

Câmara Municipal de 13/05/2020, foi deliberado, por unanimidade, adquirir o prédio urbano sito à 

Rua dos Canos, n.º 10, 24 e 26, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

1767/20080404 e inscrito na matriz predial urbana da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria) sob o artigo 1245, pelo valor global de 40 000,00€ (quarenta mil euros), à 

Associação “Sociedade Filarmónica de Serpa”, nas seguintes condições: 

- Com a celebração do contrato promessa de compra e venda: o pagamento de 5 

000,00€; 

- Com a notificação do Banco à Associação para a liquidação antecipada do contrato de 

locação financeira e celebração da escritura de compra e venda: o pagamento de 34 

000,00€; 

- Com a celebração da escritura de compra e venda do imóvel entre o Município e a 

Associação: o pagamento dos remanescentes 1 000,00€. 

Em conformidade com o deliberado foi efetuado o pagamento inicial de 5 000,00€, ainda no mês 

de maio de 2020. No entanto, até à presente data e também por força das especiais 

circunstâncias que atravessamos, ainda não foi possível concluir junto do Millennium BCP, o 

processo para a liquidação antecipada do contrato de locação financeira. 
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Ora, tendo decorrido 5 meses, desde o primeiro pagamento, já se esgotou a verba disponível 

para pagamento das prestações mensais que o Município vinha assumindo. 

Em face ao exposto, propõe-se o pagamento de outra prestação, no idêntico montante de 

5.000,00€, por conta e antecipação do preço final acordado. 

Considerando a urgência na disponibilização da verba, propõe que a decisão seja tomada pelo 

Sr. Presidente, ao abrigo do disposto no artigo 35º, n.º 3, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, e remetida à próxima reunião da Câmara Municipal, para ratificação. ------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado 

por unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr.Presidente, em 30 de outubro de 2020, 

respeitante ao assunto acima exposto. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 5.ª Fase 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 4 do corrente mês de 

novembro (Doc. 8387), refere que, após aprovação em reunião de 02-09-2020, do Plano de 

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

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

novos pedidos de apoio, aos quais foi dado a designação de 5.ª fase ao plano.  

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

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

Estado Adjunta e da Educação.  

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

cabimentos com os n.ºs sequenciais:  

o Refeições: 21160 

o Material escolar: 24804 

 

 Deliberação  

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

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

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

 

 

15. Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Telheiros”, em Pias (artigo 351, secção R) – Requerente: Tânia Ângelo – 

Retificação  

Na sequência do email enviado pela requerente (Tânia Ângelo), datado de 4 do corrente mês de 

novembro, a solicitar uma alteração na certidão emitida, devido a lapso no seu primeiro 

requerimento, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território solicita que se proceda à 

alteração da deliberação, proferida em reunião de 14 de outubro do corrente ano, sendo que 
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onde se lê “decorrente do óbito de Maria Moita dos Santos” deverá passar a ler-se “decorrente 

do óbito de António Alcântara Espada”. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, retificar a deliberação 

proferida na reunião de 14 de outubro, a qual passa a ter o seguinte teor: 

 

“De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado 

de 14 de setembro e 4 de outubro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento de compartes, a realizar por VENDA, 

decorrente do óbito de António Alcântara Espada, em comum e partes iguais, a Francisco 

Santinho Cavaqueira e Francisco Gonçalves Covas, com vista à regularização da situação 

existente há mais de 30 anos, tendo a venda sido na altura celebrada verbalmente, do prédio 

rústico denominado "Telheiros", sito ao artigo 351, da secção R, da freguesia de Pias, com a 

área total de 4000 m2, 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.”------------------------------------------------- 

 

 

16. Sociedade Luso União Serpense – Proposta de atribuição de subsidio  

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em informação datada de 19 de 

outubro do corrente ano, propõe a atribuição de um subsídio de 1200,00€ (mil e duzentos euros) 

à Sociedade Luso União Serpense para fazer face às refeições fornecidas pela Associação 

durante as marchas populares em 2019. A referida verba não foi paga por motivos de registos 

contabilísticos. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 22503/2020. ------------------ 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, o Órgão Executivo deliberou, por 

unanimidade, atribuir à Sociedade Luso União Serpense, um subsidio no valor de 1.200€ (mil e 

duzentos euros) para apoio nas despesas com as refeições fornecidas durante as marchas 

populares de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Liga dos Combatentes – Núcleo de Beja – Proposta de sócio  

Na sequência de uma proposta para sócio da Liga dos Combatentes, o Gabinete de Ação Social 

e Educação, em informação datada de 7 de outubro do corrente ano, refere que a Liga dos 

Combatentes tem um âmbito de intervenção distrital com sede em Beja, presta apoio aos 

associados ex-combatentes, quer no âmbito dos Centros de Apoio Médico, Psicológico e Social, 

bem como através da parceria com o Banco Alimentar. A nível institucional promovem ações de 
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sensibilização para a comunidade em geral. A cotização apresentada para os municípios se 

tornarem associados é no valor de 20€/ano para fins de operacionalização das valências de 

apoio da Liga. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta para sócio da Liga dos 

Combatentes – Núcleo de Beja, cujo valor anual da cotização é de 20,00 (vinte euros). 

 

 

18. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Monte dos 

Beiçudos”, em Serpa – Requerente: Raquel Campos 

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

de 3 do corrente mês de novembro, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, emitir 

Parecer Favorável ao aumento de compartes, a realizar por VENDA de Francisco Teixeira 

Cannas Martins, em comum e partes iguais, a Bruno Gonçalo de Azevedo Lage e a Idália Luzia 

Cavaco Sebastião, do prédio rústico denominado “Monte dos Beicuços”, sito ao artigo 13, da 

secção R, da (extinta) freguesia de Santa Maria, com a área total de 7,6125 hectares, 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. 
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19. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival, 

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

Foi novamente analisado o processo designado em epígrafe, de acordo com a informação, 

emitida pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, que se transcreve: 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações: 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

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

vinculativo a emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe indeferir o pedido de arranque e posterior 

plantação de olival referente ao prédio rustico 251 F denominado “Padre Pinto”, em Serpa - 

“Zona estabelecida para proteção das zonas urbanas com maior densidade populacional da 

exposição aos impactos negativos do ponto de vista ambiental das atividades agrícolas 

intensivas”.» 
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 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de arranque 

e posterior plantação de olival referente ao prédio rústico 251 F denominado “Padre Pinto”, em 

Serpa - “Zona estabelecida para proteção das zonas urbanas com maior densidade populacional 

da exposição aos impactos negativos do ponto de vista ambiental das atividades agrícolas 

intensivas”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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20. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival, 

artigo 86P freguesia de Pias – “Courelas do Pego das Cortes” – Requerente:  Sota 

e Carvalho, Ldª 

Foi analisado o processo designado em epígrafe, de acordo com a informação, emitida pela 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, que se transcreve: 

 

«Situação do prédio rústico denominado "Courela do Pego das Cortes", sito ao artigo 86 P, da 

freguesia de Pias, face à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa, aprovada por deliberação 

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

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

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

 

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

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

 

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

sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações: 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

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

vinculativo a emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe indeferir o pedido de arranque e posterior 

plantação de olival referente ao prédio rustico 86 P denominado “Courelas do pego das Cortes” 

da freguesia de Pias. - “Zona estabelecida para proteção das zonas urbanas com maior 

densidade populacional da exposição aos impactos negativos do ponto de vista ambiental das 

atividades agrícolas intensivas”.» ------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de arranque 

e posterior plantação de olival referente ao prédio rustico 86 P denominado “Courelas do Pego 

das Cortes” da freguesia de Pias - “Zona estabelecida para proteção das zonas urbanas com 

maior densidade populacional da exposição aos impactos negativos do ponto de vista ambiental 

das atividades agrícolas intensivas”.» ------------------------------------------------------------------------------- 
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21. Resumo Diário da Tesouraria 

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

dia 10 de novembro de 2020, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.705.888,58 € (um milhão, 

setecentos e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito euros e cinquenta e oito cêntimos) e 

174.528,57€ (cento e setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e oito euros e cinquenta e sete 

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

 

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Vice-Presidente interveio 

para abordar o assunto da reunião que decorreu na segunda feira, em Évora, na Direção de 

Serviços da Região Alentejo da DGESTE, com a Secretária de Estado da Educação e em que 

participou também o Sr. Vereador Manuel Soares, para apreciação do assunto da escola 

secundária, referindo que se aguarda o envio do Acordo para apreciação por parte da Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares, na sequência da informação dos serviços jurídicos, prestada 

hoje por email, sobre a afixação de propaganda politica, refere que está legalmente previsto que 

“não deve provocar obstrução de perspetivas panorâmicas ou afetar a estética ou o ambiente 

dos lugares ou da paisagem”, o que não está a ser cumprido na afixação de propaganda junto ao 

espelho de água, em frente ao bairro que se encontra nas traseiras desse espelho de água. 

Considerando que a lei também prevê que “não deve prejudicar a beleza ou o enquadramento 

de monumentos nacionais, de edifícios de interesse público ou outros suscetíveis de ser 

classificados pelas entidades públicas”, propõe que se verifique a possibilidade de se classificar 

de interesse publico, o referido Bairro junto ao espelho de água. ------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador António Mariano diz que está apreensivo com a situação em que se encontra o 

relvado do campo de futebol de Pias e face ao seu mau estado, questiona se está prevista 

alguma intervenção nesse campo de futebol e pergunta também em que situação se encontra a 

substituição da iluminação desse mesmo campo, tendo o Sr. Vice-Presidente respondido que 

houve problemas com a relva do campo, que não nasceu uniformemente e já se fez uma 

perfuração em determinadas zonas e foi semeada relva nova, que já começou a nascer, mas 

devido à idade do relvado, num futuro breve terá que ser objeto de uma maior intervenção e 

talvez ser substituído por relvado sintético. Informa ainda que a iluminação já foi substituída e já 

se nota uma diminuição em termos de consumo de energia. ------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda a Sr.ª Vereadora Odete Borralho para fazer o ponto de situação relativamente ao 

CLS – Contrato Local de Segurança, assinado em 2016 com o Ministério da Administração 

Interna e que pressupunha que houvesse uma estrutura que permitisse o desenvolvimento de 

uma série de ações, face ao agravamento da situação dos emigrantes, não apenas em relação 

às condições de trabalho, mas também e principalmente, em relação ao alojamento.  
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Tem sido efetuado algum trabalho, houve reuniões entre as várias entidades intervenientes no 

CLS, foram discutidas estratégias, houve algumas ações de fiscalização, foram sendo 

identificadas algumas casas, notificados os proprietários, mas infelizmente não decorreram daí 

quaisquer consequências, pois não há sanções que inibam estes esquemas altamente 

lucrativos, por parte de quem arrenda as habitações e se o problema já era grande, agora em 

situação de pandemia, ainda é maior.  

Em 2019, a pessoa responsável por estes processos do CLS saiu do MAI - Ministério da 

Administração Interna e a Câmara não voltou a ser contactada para prosseguimento do trabalho 

que estava a ser desenvolvido e só junho deste ano, o MAI retomou este processo e reunimos 

em julho, com uma técnica do MAI e a Rota do Guadiana, colocamos novamente as situações, 

manifestámos a nossa preocupação, principalmente com as condições dos alojamentos e a 

representante do MAI esteve sensível às questões colocadas e ficaram de nos contactar nas 

duas semanas seguintes. Até à presente data ainda não contactaram a autarquia, já enviámos 

emails, mas continuamos sem obter resposta e face ao agravamento da situação atual com a 

pandemia, deixa à consideração dos vereadores eleitos pelo PS, se conseguirem ter alguma 

influência e tentar algum contacto junto dos respetivos serviços do MAI sobre este assunto. 

 

A Sr. Vereadora Paula Pais disse que, a concelhia do PS vai ver o que consegue fazer para se 

obter uma resposta sobre este assunto. -------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vice-presidente voltou a intervir para dar conhecimento da situação atual do nosso 

concelho, em relação à Covid-19. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Período de Intervenção do Público 

Interveio o Sr. Carlos Humberto Marques Batista, na qualidade de representante de um grupo de 

moradores do concelho de Mértola e Serpa, para entregar à autarquia a seguinte petição, 

assinada por 56 pessoas, respeitante à ligação rodoviária de Corte da Azinha a S.Marcos: 
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Refere que a autarquia fez um trabalho muito positivo naquela estrada municipal, foi uma 

melhoria muito significativa, mas a estrada está agora mais perigosa, pelo aumento do número 

de viaturas que agora circulam e pela dificuldade de passarem duas viaturas em simultâneo, 

pelo que, solicita que seja analisado o assunto, para se tentar minorar os problemas que 

atualmente se verificam. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Vice-Presidente disse que a autarquia já reuniu com os moradores, depois de terem 

surgidos algumas reclamações sobre o assunto e explicou que foi efetuada a intervenção que 

era possível fazer dentro do espaço que já existia e a estrada está devidamente sinalizada e 

numa tentativa de minorar o problema, a Câmara vai proibir o trânsito a viaturas pesadas e cabe 

às pessoas respeitarem os limites de velocidade.  

Disse ainda ao Sr. Carlos Batista que a petição agora entregue, será encaminhada para os 

respetivos serviços para analisarem a situação e será depois enviado um oficio ao representante 

dos subscritores da Petição, com a resposta da autarquia sobre este assunto.  

 

O Sr. Vereador António Mariano deu ainda conhecimento ao Sr. Carlos Batista que este assunto 

da ligação rodoviária de Corte da Azinha a S.Marcos já tinha sido abordada pelos vereadores do 

PS, na reunião da Câmara Municipal de 16 de outubro de 2019. ------------------------------------------ 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 11 de novembro 

Para esclarecimento da questão colocada pelo Sr. Vereador Manuel Soares, na reunião da Câmara 

Municipal de 14 de outubro do corrente ano, a seguir transcreve-se a informação prestada para Gabinete 

de Assessoria Jurídica, sobre o assunto: 

 

«Perante a questão formulada pelo Sr. Vereador Manuel Soares respeitante ao material utilizado nos 

cartazes de propaganda política e nos locais em que são afixados, consultada a informação disponível na 

Comissão Nacional de Eleições (CNE) e a legislação considerada mais relevante, presta-se a seguinte 

informação: 

 

 Legislação aplicável 

- Artigos 13º, 18º, 37º, 38º e 113º da Constituição da República Portuguesa; 

- Lei n.º 97/88, de 17 de agosto - Afixação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda, 

atualizada pela - Lei n.º 23/2000, de 23 de Agosto, e- Decreto-Lei n.º 48/2011, 1 de Abril; 

-Lei Orgânica nº 1/2001, de 14 de agosto -Lei Orgânica de eleição dos titulares dos órgãos das 

Autarquias Locais. 

 

 Liberdade de afixação de propaganda partido partidária 

A atividade de propaganda político-partidária tenha ou não cariz eleitoral, seja qual for o meio utilizado, é 

livre e pode ser desenvolvida, fora ou dentro dos períodos de campanha, com ressalva das proibições e 

limitações expressamente previstas na lei. 

Em sede de propaganda vigora o princípio da liberdade de ação e propaganda das candidaturas (artigos 

13.º e 113.º da CRP), como corolário do direito fundamental de "exprimir e divulgar livremente o 

pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio" (artigo 37.º da CRP). 

A afixação de mensagens de propaganda em lugares ou espaços públicos, seja qual for o meio utilizado, 

é livre no sentido de não depender de obtenção de licença camarária, salvo quando o meio utilizado exigir 

obras de construção civil, caso em que apenas estas estão sujeitas a licenciamento. De outro modo, 
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estar-se-ia a sujeitar o exercício de um direito fundamental a um ato prévio e casuístico de licenciamento, 

o que poderia implicar o risco de a efetivação prática desse direito cair na disponibilidade dos órgãos da 

Administração. 

A matéria da afixação de propaganda política é regulada pela Lei nº 97/88, de 17 de Agosto, que veio 

definir as condições básicas e os critérios de exercício das atividades de propaganda, tendo atribuído às 

Câmaras Municipais a competência para ordenarem e promoverem a remoção dos meios e mensagens 

de propaganda política em determinados condicionalismos. 

O exercício das atividades de propaganda em lugar ou espaço público é livre, seja qual for o meio 

utilizado, embora deva obedecer aos requisitos previstos no n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 97/88, cuja 

norma se transcreve: 

 

 

“ Artigo 4.º 

Critérios de licenciamento e de exercício 

1 - Os critérios a estabelecer no licenciamento da publicidade comercial e na afixação e inscrição de 

mensagens publicitárias não sujeitas a licenciamento nos termos das alíneas b) e c) do n.º 3 do artigo 1.º, 

assim como o exercício das atividades de propaganda, devem prosseguir os seguintes objetivos: 

a) Não provocar obstrução de perspetivas panorâmicas ou afetar a estética ou o ambiente dos lugares ou 

da paisagem; 

b) Não prejudicar a beleza ou o enquadramento de monumentos nacionais, de edifícios de interesse 

público ou outros suscetíveis de ser classificados pelas entidades públicas; 

c) Não causar prejuízos a terceiros; 

d) Não afetar a segurança das pessoas ou das coisas, nomeadamente na circulação rodoviária ou 

ferroviária; 

e) Não apresentar disposições, formatos ou cores que possam confundir-se com os da sinalização de 

tráfego; 

f) Não prejudicar a circulação dos peões, designadamente dos deficientes. 

2 - É proibida a utilização, em qualquer caso, de materiais não biodegradáveis na afixação e inscrição de 

mensagens de publicidade e propaganda. 

3 - É proibido, em qualquer caso, a realização de inscrições ou pinturas murais em monumentos 

nacionais, edifícios religiosos, sedes de órgão de soberania, de regiões autónomas ou de autarquias 

locais, tal como em sinais de trânsito, placas de sinalização rodoviária, interior de quaisquer repartições 

ou edifícios públicos e centros históricos como tal declarados ao abrigo da competente regulamentação 

urbanística.  

4 - É proibida a afixação e a inscrição de mensagens publicitárias em qualquer bem sem o consentimento 

dos proprietários, possuidores ou detentores dos mesmos.” 

Disposição semelhante se pode ver na Lei Orgânica nº 1/2001, de 14 de agosto, Lei Orgânica de eleição 

dos titulares dos órgãos das autarquias locais, que relativamente à propaganda gráfica estipula do 

seguinte modo: 

“Artigo 45.º  

Propaganda gráfica  

1 - A afixação de cartazes não carece de autorização nem de comunicação às autoridades 

administrativas.  

2 - Não é admitida a afixação de cartazes nem a realização de inscrições ou pinturas murais em centros 

históricos legalmente reconhecidos, em monumentos nacionais, em templos e edifícios religiosos, em 
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edifícios sede de órgãos do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais, em edifícios 

públicos ou onde vão funcionar assembleias de voto, nos sinais de trânsito ou nas placas de sinalização 

rodoviária ou ferroviária e no interior de repartições e de edifícios públicos, salvo, quanto a estes, em 

instalações destinadas ao convívio dos funcionários e agentes.” 

 

 Proibição de afixação e inscrição de mensagens publicitárias 

As exceções à liberdade de propaganda estão expressas e taxativamente previstas nos nºs 2 e 3 do 

referido artigo 4.º Lei n.º 97/88 que, como qualquer exceção, devem ser interpretadas de forma estrita e 

não restritiva para os direitos, liberdades e garantias. 

As características dos materiais a utilizar para a afixação das mensagens de propaganda não devem 

violar o disposto no nº2 do mencionado artigo 4.º- não podem ser utilizados materiais não biodegradáveis. 

Também a Lei Orgânica n.º 1/2001 de 14 de agosto -Lei Orgânica de eleição dos titulares dos órgãos das 

autarquias locais prevê a proibição da utilização destes materiais na seguinte norma: 

“Artigo 54.º  

Materiais não-biodegradáveis  

Não é admitida em caso algum a afixação de cartazes ou inscrições com colas ou tintas persistentes nem 

a utilização de materiais não-biodegradáveis.” 

 

 Competências das câmaras municipais 

Cabe às câmaras municipais disponibilizar os lugares para efeito da afixação das mensagens de 

propaganda, conforme estipulado no artigo 3.º da Lei nº 97/88, de 17 de Agosto, que se transcreve: 

“Artigo 3.º  

Mensagens da propaganda  

1 - A afixação ou inscrição de mensagens de propaganda é garantida, na área de cada município, nos 

espaços e lugares públicos necessariamente disponibilizados para o efeito pelas câmaras municipais.  

2 - A afixação ou inscrição de mensagens de propaganda nos lugares ou espaços de propriedade 

particular depende do consentimento do respetivo proprietário ou possuidor e deve respeitar as normas 

em vigor sobre proteção do património arquitetónico e do meio urbanístico, ambiental e paisagístico. “ 

Quando se trata de campanha eleitoral devem também as câmaras municipais proceder conforme o 

disposto no artigo 7.º da mencionada Lei nº 97/88, que se reproduz: 

“Artigo 7.º  

Propaganda em campanha eleitoral  

1 - Nos períodos de campanha eleitoral as câmaras municipais devem colocar à disposição das forças 

concorrentes espaços especialmente destinados à afixação da sua propaganda.  

2 - As câmaras municipais devem proceder a uma distribuição equitativa dos espaços por todo o seu 

território de forma a que, em cada local destinado à afixação de propaganda política, cada partido ou 

força concorrente disponha de uma área disponível não inferior a 2 m2.  

3 - Até 30 dias antes do início de cada campanha eleitoral, as câmaras municipais devem publicar editais 

onde constem os locais onde pode ser afixada propaganda política, os quais não podem ser inferiores a 

um local por 5000 eleitores ou por freguesia.” 

 

Perante o que foi referido nos pontos anteriores, considera-se que a propaganda a colocar deve obedecer 

aos seguintes requisitos: 

- Não provocar obstrução de perspetivas panorâmicas ou afetar a estética ou o ambiente dos lugares ou 

da paisagem; 
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-Não prejudicar a beleza ou o enquadramento de monumentos nacionais, de edifícios de interesse 

público ou outros suscetíveis de ser classificados pelas entidades públicas; 

- Não causar prejuízos a terceiros; 

- Não afetar a segurança das pessoas ou das coisas; 

- Não apresentar disposições, formatos ou cores que possam confundir-se com os da sinalização de 

tráfego; 

- Não prejudicar a circulação dos peões, designadamente dos deficientes. 

 

Submete-se para conhecimento as presentes considerações, entendidas adequadas aos fins 

convenientes.» 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

minuta, por unanimidade, os seguintes assuntos:  

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 13.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

 14.ª Alteração ao Orçamento e 5.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

 Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação  

 Pedido de parecer sobre direito de preferência na venda do imóvel sito na Ladeira do 

Amaral, n.º 20, em Serpa - Anúncio n.º 25277/2020 

 Pedido de parecer sobre direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Frei 

Bento, n.º 1, em Serpa – Anúncio n.º 27611/2020 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do DL. n.º 555/99 de 16/12 ao prédio sito na Rua da 

Revolução, n.º 48 e 50, em Vale de Vargo  

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do DL. n.º 555/99 de 16/12 ao prédio sito na Rua Bela 

da Rainha, n.º 10 e 12 em Serpa  

 Pedido de parecer para isenção de IMI – Requerente: Armando Jorge Ferreira de Mira 

Coroa 

 Declaração de caducidade do processo – Armazém agrícola no prédio denominado 

“Albarrão Rosal”, na freguesia de Pias 

 Declaração de caducidade do processo – Alteração de moradia na Rua Serpa Pinto, n.º 

18 em Serpa 

 Alvará de loteamento na Rua do Rossio da Estação, n.º 4-A, em Pias – Requerente: 

António Moita da Silva Afonso 

 Aquisição de prédio urbano na Rua dos Canos, n.º 10, 24 e 26, em Serpa (Sociedade 

Filarmónica de Serpa)  

 Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 5.ª Fase 

 Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Telheiros”, em Pias (artigo 351, secção R) – Requerente: Tânia Ângelo – Retificação  

 Sociedade Luso União Serpense – Proposta de atribuição de subsidio  
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 Liga dos Combatentes – Núcleo de Beja – Proposta de sócio  

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Monte dos 

Beiçudos”, em Serpa – Requerente: Raquel Campos 

 Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival, artigo 

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

 Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival, artigo 

86P freguesia de Pias – “Courelas do Pego das Cortes” – Requerente:  Sota e Carvalho, 

Ldª 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H15 da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 

artigo 16.º do Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões 

do Órgão Executivo, redigi e subscrevo. 

 

 

  O Vice-Presidente da Câmara    A Secretária 

                                         
         ______________________________      __________________________ 

 (Carlos Alberto Bule Martins Alves)  Anabela Baleizão Cataluna 
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Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 11 de novembro de 2020 
 

 

 

 

ANEXO 1 – 14.ª Alteração ao Orçamento e 5.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

 

 

ANEXO 2 - Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 5.ª Fase 

 


