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Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 21/2021 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 20 de 
outubro de 2021, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 40.º da Lei 
n.º75/2013, de 12 de setembro. 
 

Aprovação da Ata n.º 20/2021 
De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, colocou-se à 
consideração a ata n.º 20, relativa à reunião realizada no dia 22 de setembro, a qual foi previamente 
distribuída por todos os eleitos.  
A ata foi aprovada, por maioria, com as abstenções dos eleitos que não participaram na referida 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. Regimento da Câmara Municipal 

2. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal 

3. Fixação do número de vereadores a tempo inteiro  

4. Proposta de delegação de competências  

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

de Nossa Senhora, n.º 19 – 1.º e s/n, em Serpa – Requerente: Carlos Alberto Picareta Sotero  

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

dos Farizes, 31 e 31-A, em Serpa – Requerente: Arlinda de Guadalupe Abraços Felizardo   

7. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua das Portas de Beja, n.º 33 em Serpa – 

Requerente: Maria da Conceição Monteiro Costa Correia 

8. Anúncio n.º 95492/2021 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do Calvário, n.º25 e 

27, em Serpa – Requerente: Magismagno Mediação Imobiliária 

9. Anúncio n.º 96027/2021 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Quarteis, n.º 6, 

em Serpa – Requerente: Tânia Ângelo 

10. Anúncio n.º 94473/2021 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do Rossio, n.º 36 em 

Serpa – Requerente: Magismagno Mediação Imobiliária 

11. Reconhecimento da atribuição de nome de rua (Rua Eça de Queiroz, em Pias) 

12.  Proposta de transferência de verbas para apoio ao funcionamento das Escolas Básicas de 1.º Ciclo e 

dos Jardins de Infância da Rede Pública do Concelho (agrupamento de Escolas n.º 1 e n.º 2) para o 

ano letivo 2021/2022 

13. Proposta de cedência de viaturas às escolas para as visitas de estudo – Normas para o ano letivo 

2021/2022 

14. Programa Eco-Escolas – Parceria com as escolas para o ano letivo 2021/2022 

15. PMARCHS – Programa de Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Proposta de apoio 
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16. Projeto “Novas Tecnologias para o Turismo na Raia” - Candidatura transfronteiriça entre os 

municípios de Serpa, Aroche e Aracena 

17. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

18. Proposta de apoio a edição do livro “Além o Alentejo” 

19. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para arranque de olival (artigo 78, secção AA 

de Serpa) – Requerente: Alzira da Conceição Pires Teixeira 

20. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para instalação de rega gota a gota (artigo 19, 

secção F de Brinches) – Requerente: Nelson José Lascas Vieira  

21. Administração Regional de Saúde do Alentejo - Parecer sobre escalas de turnos de serviço das 

farmácias do concelho para o ano de 2022 

22. Protocolos com a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social, para Atividades 

de Animação e Apoio à Família (2020/2021) e Oficinas de Verão 2021 - Acerto de Contas 

23. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 4.ª Fase 

24. Moto Clube de Vila Verde de Ficalho/Os Zangões do Chança – Licenciamento de prova 

25. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples sobre prédios rústicos em Brinches – 

Requerente: Duarte José Acabado Ribeiro da Fonseca 

26. Pedido de parecer sobre constituição de compropriedade de prédios rústicos na freguesia de Vila 

Verde de Ficalho – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

27. Constituição de propriedade horizontal no prédio sito na Rua Quente, n.º 7 e 9 em Serpa – 

Requerente: Paulo António Capela Cunha Carvalho 

28. Comissão de Festas de Santa Iria – Licença de recinto improvisado 

29. Resumo Diário da Tesoiraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Regimento da Câmara Municipal 

Foi distribuído por todos os membros do Órgão Executivo e colocou-se à sua consideração, o Regimento da 

Câmara Municipal que se encontra em vigor, aprovado no início do anterior mandato.  

O referido Regimento encontra-se elaborado em conformidade com a Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

e com base no regimento-tipo remetido às Autarquias pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

 

 Intervenções 

Sobre o assunto, o Sr. Presidente referiu que o Regimento se encontra elaborado em conformidade com a 

legislação em vigor, e por isso, propõe que seja hoje aprovado, mas referiu a possibilidade de se efetuarem 

posteriormente algumas alterações, nomeadamente no período de intervenção do público e solicitou a todos 

os eleitos que apresentem as suas propostas, para que possam ser analisadas em conjunto e o assunto será 

objeto de deliberação numa próxima reunião do Órgão Executivo. 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais fez referência ao artigo 10.º do Regimento, respeitante ao “Direito de defesa”, 

em que, sempre que forem proferidas expressões ofensivas da honra ou consideração de um membro da 

Câmara Municipal, pode este usar da palavra, por forma a exercer o seu direito de defesa. Mencionou o facto 
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de que, no anterior mandato, sempre o Presidente defendeu os vereadores, quando se verificou alguma 

referência menos própria, a algum dos eleitos, nomeadamente por parte do público. 

Sugeriu ainda a análise de alguns artigos do Regimento, de forma a cumprir o atual Regulamento Geral de 

Proteção de Dados.  

 

Não se registando mais intervenções, ficou acordado que seriam apresentadas sugestões de alteração ao 

Regimento, para apreciação numa próxima reunião, sendo hoje aprovado o teor do regimento que se 

encontrava em vigor no anterior mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 39.º alínea 

a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Regimento, que se encontra em anexo à presente 

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

 

 

2. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal 

Foi dado conhecimento ao Órgão Executivo da periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para o 

corrente ano de 2021, aprovada no anterior mandato, tendo sido deliberado, na reunião de 18 de outubro de 

2017, que as reuniões da Câmara Municipal para esse mandato, seriam quinzenais e realizar-se-iam à 

quarta-feira, pelas catorze horas e trinta minutos. As reuniões seriam públicas e não públicas, de forma 

intercalada, havendo lugar a uma pública mensalmente, que se realiza às 17H30.  ------------------------------------ 

Face ao início do novo mandato, colocou-se à consideração o horário e periodicidade das reuniões da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2021 

Mês jan. fev março abril maio junho julho agosto set. out. nov. dez. 

Dia 6 a) 3a) 3a) 14 12 9 7 4 1 13(a) 10 (a) 9(a) 

Dia 20  17 17 28(a) 26(a) 23a) 21(a) 18 (a) 15 (a) 27 24 22 

Dia   31(a)      29    

Nota: as reuniões assinaladas com a)são públicas 
 

Mês Dia Freguesia Hora Local 

janeiro 6 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

fevereiro 3 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

março 3 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

março 31 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

abril 28 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

maio 26 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

junho 23 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

julho 21 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

agosto 18 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

setembro 15 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal  

outubro 13 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

novembro 10 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

dezembro 9 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 
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 Deliberação 

Em cumprimento do estipulado no n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Órgão 

Executivo deliberou, por unanimidade, que as reuniões da Câmara Municipal para o mandato 

2021/2025, continuam a realizar-se à quarta-feira, pelas 14H30 e serão públicas e não públicas, de 

forma intercalada, havendo lugar a uma pública mensalmente, realizando-se as públicas às 17H30.  

Nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a presente deliberação é 

objeto de publicitação por edital e deve constar em permanência no sitio da Internet do Município, 

considerando-se convocados todos os membros da Câmara Municipal. ------------------------------------------- 

 

 

3. Proposta de fixação do número de vereadores a tempo inteiro  

De acordo com o disposto no artigo 58º, n.º 1, alínea d), da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 

da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, compete ao presidente da câmara municipal decidir sobre a existência 

de vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo e fixar o seu número, até ao limite de um, no caso 

dos municípios com menos de 20.000 eleitores. 

Acrescenta o número 2, do mesmo dispositivo, que compete à câmara municipal, sob proposta do respetivo 

presidente, fixar o número de vereadores em regime de tempo inteiro e meio tempo que excedam os limites 

previstos no número anterior. 

Finalmente, compete ainda ao Presidente da Câmara, de acordo com o n.º 4, do citado artigo 58º, escolher os 

vereadores a tempo inteiro e a meio tempo, fixar as suas funções e determinar o regime do respetivo 

exercício.  

Em face do exposto, proponho que o Órgão Executivo, nos termos do n.º 2, do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro, com a redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, delibere fixar em número de dois, 

os vereadores em regime de tempo inteiro, para além do limite de um, determinado pela alínea d), do n.º 1, 

do mesmo artigo. 

      Deliberação 

De acordo com o proposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos 

Vereadores do PS e CHEGA, nos termos do n.º 2, do artigo 58º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

com a redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, fixar em número de dois, os vereadores em regime 

de tempo inteiro, para além do limite de um, determinado pela alínea d), do n.º 1, do mesmo artigo, 

para o atual mandato de 2021-2025.  

 

 

4. Proposta de delegação de competências  

Considerando: 

- Que existe a possibilidade jurídica do órgão executivo do Município delegar no respetivo Presidente um 

conjunto de competências que, pela sua natureza, são indispensáveis ao normal funcionamento dos serviços 

administrativos;  

- Que, na esteira de tal credencial, se integram um conjunto de matérias suscetíveis de delegação, 

designadamente as que se relacionam com a organização e funcionamento dos serviços municipais e de 

gestão corrente da Autarquia;  
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- Que assumem particular importância, pela estrita conexão com as legítimas expectativas dos munícipes, as 

atinentes designadamente ao planeamento e desenvolvimento urbanístico e licenciamento de obras de 

edificação; 

- Que a figura da delegação de competências, irá permitir um mais eficiente tratamento de processos 

administrativos, garantindo-se, por esta via, maior celeridade na obtenção da competente decisão 

administrativa;  

 

Proposta de Delegação:  

De acordo com as razões anteriormente aduzidas, propõe-se à Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo das 

disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 34.º,do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dos artigos 

44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro 

e demais legislação que a seguir se elenca, a delegação no Presidente da Câmara, com a faculdade de 

subdelegação nos respetivos Vereadores e/ou dirigentes dos serviços municipais, das seguintes 

competências: 

 

1. Ao abrigo do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

Alínea d) - Executar as opções do plano e orçamento;  

Alínea f) - Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de 

empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba;  

Alínea t) - Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, 

administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e 

urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal;  

Alínea v) - Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em 

parceria com as entidades competentes da administração central e com instituições particulares de 

solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal;  

Alínea w) - Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que 

ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas;  

Alínea x) - Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente 

previstos; 

Alínea y) - Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução, 

conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos insalubres, 

incómodos, perigosos ou tóxicos, com exceção das operações de loteamento; 

Alínea cc) - Alienar bens móveis;  

Alínea gg) - Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares;  

Alínea ii) - Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos;  

Alínea jj) - Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos;  

Alínea kk) - Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou 

outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade municipal, quando não 

sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, 

se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e duradoura; 

Alínea ll) - Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central;  

Alínea nn) - Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central;  

 ) - Administrar o domínio público municipal;  
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Alínea rr) - Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos;  

Alínea tt) - Estabelecer as regras de numeração dos edifícios;  

Alínea ww) - Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município; 

Alínea zz) - Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra natureza, que 

salvaguardem e perpetuem a história do município;  

 

2 - Ao abrigo do Regime jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 

16 de dezembro: 

2.1 - Do número 2, do artigo 4º, a competência de emissão de licença administrativa prevista nas 

seguintes alíneas: 

Alínea b) - As obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área não abrangida por 

operação de loteamento;  

Alínea c) - As obras de construção, de alteração ou de ampliação em área não abrangida por operação de 

loteamento ou por plano de pormenor;  

Alínea d) - As obras de conservação, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis 

classificados ou em vias de classificação, bem como de imóveis integrados em conjuntos ou sítios 

classificados ou em vias de classificação, e as obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração 

exterior ou demolição de imóveis situados em zonas de proteção de imóveis classificados ou em vias de 

classificação;  

Alínea e) - Obras de reconstrução das quais resulte um aumento da altura da fachada ou do número de pisos;  

Alínea f) - As obras de demolição das edificações que não se encontrem previstas em licença de obras de 

reconstrução;  

Alínea h) - As obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis em áreas 

sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, sem prejuízo do disposto em legislação 

especial;  

Alínea i) - Operações urbanísticas das quais resulte a remoção de azulejos de fachada, independentemente 

da sua confrontação com a via pública ou logradouros; 

Alínea j) - As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a comunicação prévia ou isentas de 

controlo prévio, nos termos do referido diploma. 

 

2.2 – Do número 3, do artigo 4º, a competência para emissão de licença administrativa dos atos de 

reparcelamento da propriedade de que resultem parcelas não destinadas imediatamente a 

urbanização ou edificação, mediante vontade dos proprietários; 

 

2.3 – Do número 6, do artigo 4º, a competência para emissão de licença administrativa, nas operações 

urbanísticas sujeitas a comunicação prévia quando o interessado, no requerimento inicial, optar pelo 

regime de licenciamento: 

 

2.4 - Do número 4, do artigo 5º, a competência para a aprovação da informação prévia, regulada nos 

artigos 14º ao 17º; 

 

2.5 - Do número 2, do artigo 117º, a competência para autorizar o pagamento fracionado de taxas; 
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3 - Nos termos dos artigos 1.º e 3.º, número 1, do Regime Jurídico do Licenciamento e Fiscalização de 

Atividades pelas Câmaras Municipais, aprovado Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro: 

- Do número 1, do artigo 18º, a competência para o licenciamento da realização de acampamentos ocasionais 

fora dos locais adequados à prática do Campismo e Caravanismo; 

- Do número 1, do artigo 29º, a competência para o licenciamento da realização de arraiais, romarias, bailes, 

provas desportivas e outros divertimentos públicos organizados nas vias, jardins e demais lugares públicos ao 

ar livre, salvo quando tais atividades decorram em recintos já licenciados pela Direcção-Geral dos 

Espetáculos; 

- Do número 2, do artigo 39º, a competência para o licenciamento das tradicionais fogueiras de Natal e dos 

santos populares; 

 

4 – Nos termos do artigo 9º, do regime de Instalação e Funcionamento dos Recintos de Espetáculos e 
de Divertimentos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro, na redação do 
Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro e posteriores alterações, em conjugação com os números 
1 e 4 do artigo 5º, do Regime jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de dezembro; 

- A competência de emissão de licença administrativa, para a instalação de recintos fixos de espetáculos e de 

divertimentos públicos; 

- A competência para a aprovação da informação prévia, para a instalação de recintos fixos de espetáculos e 

de divertimentos públicos. 

 Deliberação  

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, 

por maioria, com a abstenção da Vereadora do CHEGA, delegar no Presidente da Câmara, as 

competências acima indicadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, no prédio sito na 
Rua de Nossa Senhora, n.º 19 – 1.º e s/n, em Serpa – Requerente: Carlos Alberto Picareta 
Sotero  

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 Carlos Alberto Picareta Sotero, os Serviços 

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

datado de 9 de setembro de 2021: 
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 Intervenções  

A Sr.ª Vereadora Paula Pais usou da palavra para referir que é habitual surgirem muitos assuntos desta 

natureza nas reuniões do Órgão Executivo para deliberação e posteriormente o órgão desconhece como 

termina cada um destes processos. Considera que se deveria ser mais exigente e aplicar as coimas 

legalmente previstas para as situações em que não existe cumprimento do estipulado no auto de vistoria e as 

obras não são realizadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara recorda que, em muitos dos processos desta natureza, é necessário recorrer à 

afixação de edital, dado que se desconhecem os atuais proprietários dos imóveis e a aplicação da coima não 

teria qualquer consequência, precisamente por se desconhecerem os proprietários a quem se deveria aplicar 

essa coima, tendo o Sr. Vereador Carlos Alves acrescentado que, na maioria das vezes, após a afixação do 

edital na habitação, o processo não tem prosseguimento, uma vez que não é possível a notificação de 

proprietários desconhecidos e nesta situação, encontram-se na autarquia cerca de 100 processos. ------------- 

 

 Deliberação  

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

transcrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

Rua dos Farizes, 31 e 31-A, em Serpa – Requerente: Arlinda de Guadalupe Abraços Felizardo   

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 Arlinda de Guadalupe Abraços Felizardo, os 

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

Vistoria, datado de 16 de setembro de 2021: 
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 Deliberação  

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

transcrito.  
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7. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua das Portas de Beja, n.º 33 em Serpa – 
Requerente: Maria da Conceição Monteiro Costa Correia 

Procedeu-se à análise da Pretensão de Maria da Conceição Monteiro Costa Correia, datada de 16 de 
setembro do corrente ano, a solicitar que a Câmara Municipal se pronuncie sobre o direito de preferência na 
venda do imóvel sito na Rua das Portas de Beja, n.º 33 em Serpa, pelo valor de 30.000€.  
Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 16 de 
setembro, refere que, considerando a localização do prédio (Rua das Portas de Beja, n.º33, em Serpa), a 
área total do prédio (93m2), área coberta (68m2) e o valor (30.000,00 euros), considera-se que a Autarquia 
não terá interesse em exercer o direito de preferência.  
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 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência, 
na venda do imóvel sito na Rua das Portas de Beja, n.º 33, em Serpa, pelo valor de 30.000€ (trinta mil 
euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

8. Anúncio n.º 95492/2021 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do Calvário, 

n.º25 e 27, em Serpa – Requerente: Magismagno Mediação Imobiliária 

Nº Pedido - 95492/2021 
Data do Anúncio - 06-10-2021 
Data de Disponibilização no Site - 07-10-2021 
 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - Magismagno Mediação Imobiliária 
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação 

Maria Elisete Gomes Guerreiro 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação 

Maria José Henriques Fava Franco 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ---- 
Descrição em Ficha - ---- 
Artigo Matricial -1613 
Quota Parte - ---- 
Fração Autónoma - ---- 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 152.8 m2 
Área Total - ---- Hectares 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua do Calvário, nº 25 e 27 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 75.000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 22-10-2021 
Observações - ---- 
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Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que, considerando a 

localização do prédio (Rua do Calvário, n.ºs 25 e 27, em Serpa), a área bruta privativa (152,8 m2) e o valor 

(75.000,00 euros), considera-se que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 

 
 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência, 

na venda do imóvel sito na Rua do Calvário, n.º 25 e 27, em Serpa, pelo valor proposto de 75.000€ 

(setenta e cinco mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Anúncio n.º 96027/2021 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Quarteis, 

n.º6, em Serpa – Requerente: Tânia Ângelo 

Nº Pedido - 96027/2021 
Data do Anúncio - 11-10-2021 
Data de Disponibilização no Site - 11-10-2021 
 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação 
Tânia Ângelo 

 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação 

José Alexandre Alves Horta Ramos 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação 

Tiago Miguel dos Santos Monteiro 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - 639 
Descrição em Ficha - 639 
Artigo Matricial - 2548 
Quota Parte - ---- 
Fração Autónoma ----- 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 40 m2 
Área Total - 40 m2 
 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua dos Quartéis, número 6 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 13.500 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 21-10-2021 
Observações - ---- 
 
Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que, considerando a 
localização do prédio (Rua dos Quartéis, n.º6, em Serpa), a área total (40 m2) a área privativa (60 m2), e o 
valor (13.500,00 euros), considera-se que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 
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 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda do 
imóvel sito na Rua dos Quarteis, n.º 6 em Serpa, pelo valor proposto de 13.500€ (treze mil e 
quinhentos euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Anúncio n.º 94473/2021 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do Rossio, 

n.º36 em Serpa – Requerente: Magismagno Mediação Imobiliária 

Nº Pedido - 94473/2021 Data do Anúncio 29-09-2021 
Data de Disponibilização no Site - 29-09-2021 
 

 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação 
Magismagno Mediação Imobiliária 
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação 

Maria de Guadalupe dos Santos Mestre 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação 

Francisco Carrasco Montes Dias 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ---- 
Descrição em Ficha - ---- 
Artigo Matricial - 1790 
Quota Parte - ---- 
Fração Autónoma - ---- 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 71 m2 
Área Total - 77 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua do Rossio, n.º36 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 62.500 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 15-10-2021 
Observações - ---- 
 
Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que, considerando a 
localização (Rua do Rossio, n.º 36, em Serpa), com a área bruta privativa (71 m2) e o valor (62.500 euros), 
considera-se que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 
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 Deliberação  
Sobre o assunto foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda do 
imóvel sito na Rua do Rossio, n.º 36, em Serpa, pelo valor proposto de 62.500€ (sessenta e dois mil e 
quinhentos euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Reconhecimento da atribuição de nome de rua (Rua Eça de Queiroz, em Pias) 
No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da Divisão de 
Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a 
atribuição de "Rua Eça de Queiroz", em Pias, à seguinte via de circulação:  
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12. Proposta de transferência de verbas para apoio ao funcionamento das Escolas Básicas de 1.º 

Ciclo e dos Jardins de Infância da Rede Pública do Concelho (agrupamento de Escolas n.º 1 e 

n.º 2) para o ano letivo 2021/2022 

Sobre o assunto designado em epígrafe, à semelhança do procedimento adotado no ano letivo anterior, 
procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Gabinete de Ação Social e Educação, datada de 
8 do corrente mês de outubro: 
 
«No âmbito do regime jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias Locais, consagrado na Lei 75/2013 

de 12 de setembro (alínea 1 do artigo 33º), em matéria de educação, conjugado com: 

- o artigo 14º do Decreto regulamentar 12/2000, de 29 de agosto, que define ser da competência das câmaras municipais “…o 

fornecimento do equipamento e material didático e a prestação dos apoios socioeducativos aos mesmos níveis; 

- o Decreto-Lei 144/2008, de 28 de julho, que determina a transferência para os municípios, no âmbito da rede pública de pré-

escolar e 1º ciclo do ensino básico, a aquisição de material didático e pedagógico; 

- a Lei 2/2007 de 15 janeiro que no seu artigo 24º (Lei das finanças locais), define que o fundo social municipal se assume como 

uma transferência financeira do Estado para os municípios, para financiamento de despesa relativas às competências dos 

municípios nas áreas da educação, saúde e ação social; 

Considerando, ainda, que determina a Lei-Quadro 5/97, de 10 de fevereiro (Lei Quadro da Educação Pré-Escolar) que os 

estabelecimentos de educação pré-escolar devem ser dotados dos recursos necessários à componente socio educativa, sendo 

anualmente e por ano letivo, por despacho do gabinete do ministro da educação, estabelecidos os montantes a transferir por 

agrupamento de escola. 

 
Propõe o município de Serpa para o ano letivo 2021/2022, à semelhança do ano letivo transato, e assente nos mesmos critérios, 

a transferência financeira aos Agrupamentos de Escola do Concelho para funcionamento, dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e de 1º ciclo da rede pública para aquisição de material didático e pedagógico e apoio à aquisição de consumíveis 

informáticos, nomeadamente tinteiros / toneres, de acordo com os critérios abaixo elencados: 

 
Critérios de Atribuição para o pré-escolar 

Propõe-se que, para as salas de pré-escolar, o cálculo financeiro de apoio se efetue pelo nº de salas e respetivo nº de alunos, 
conforme abaixo apresentado e de acordo com referência ao valor regulamentado por Despacho Anual, do Ministério da 
Educação, ao qual acresce apoio para aquisição de tinteiros/toneres, de acordo com os seguintes critérios: 

 
Quadro Síntese 

 
Pré-Escolar (nº de 
Salas e de Alunos) 

 
Valor proposto para apoio a material 

didático e pedagógico 

 
Tinteiros / toneres 

Por cada sala até 10 
alunos 

172 euros Até 40 alunos em Jardim de 
Infância / por edifício escolar 

1 tinteiro por 
ano letivo 

Por cada sala entre 
11 e 15 alunos 

274 euros De 41 a 80 alunos em Jardim de 
Infância / por edifício escolar 

2 tinteiros  por 
ano letivo 

Por cada sala entre 
16 e 20 alunos 

306 euros De  81 a 120  alunos em Jardim 
de Infância / por edifício escolar 

3 tinteiros  por 
ano letivo 

Por cada sala com 
mais de 20 alunos 

330 euros + 120 alunos em Jardim de 
Infância / por edifício escolar 

4 tinteiros  por 
ano letivo 

 
 

Critérios de Atribuição para o 1º Ciclo 
Para as salas de 1º ciclo propõe-se a atribuição de apoio financeiro pelo número de salas e respetivo número de alunos 
abrangidos, e de tinteiros/toneres, de acordo com os intervalos abaixo estabelecidos: 
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Quadro Síntese  

 
1.º ciclo (nº de Salas e 
de Alunos) 

 
Valor proposto para apoio a 
material didático e pedagógico 

 
Tinteiros / toneres 

Por cada sala até 10 
alunos 

106 euros Até 40 alunos no 1º ciclo / por 
edifício escolar 

1 tinteiro por 
ano letivo 

Por cada sala entre 11 
e 15 alunos 

116 euros De 41 a 80 alunos no 1º ciclo / 
por edifício escolar 

2 tinteiros  por 
ano letivo 

Por cada sala entre 16 
e 20 alunos 

169 euros De  81 a 120  alunos no 1º ciclo 
/ por edifício escolar 

3 tinteiros  por 
ano letivo 

Por cada sala com 
mais de 20 alunos 

222 euros + 120 alunos no 1º ciclo / por 
edifício escolar 

4 tinteiros  por 
ano letivo 

 
De acordo com o cálculo apurado, e mediante os dados facultados pelos Agrupamentos de Escolas n.º 1 e n.º 2, estima-se, para 
o ano letivo 2020/2021, de acordo com os critérios apresentados, um montante total de investimento financeiro de 8218€ (oito 
mil, duzentos e dezoito euros). As estas verbas acrescerão as despesas associadas à aquisição de tinteiros/toneres (aquisição 
efetuar diretamente pela autarquia e posteriormente a distribuir pelos agrupamentos).  
 
Propõe-se ainda que, o apoio financeiro se efetue mediante a transferência de duas tranches anuais de valor igual, e de acordo 
com o interesse manifestado por cada agrupamento de escolas, da seguinte forma: 
 

 Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa: janeiro e março/22; 
 Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa: novembro/21 e março/22; 
 

 
No anexo I estão indicados os valores a atribuir a cada agrupamento de escolas, em conformidade com os dados fornecidos à 
presente data (número de alunos e número de turmas): 

 
ANEXO I 

QUADROS SÍNTESE POR AGRUPAMENTO E NÍVEL DE ENSINO 
(de acordo com o nº de alunos matriculados por Agrupamento) 

Pré-Escolar 

 

Ano Letivo 2020/2021 
 

Quadro 1 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE SERPA 

 

Estabelecimentos de 
Ensino 

Turmas 
 

Verba a alocar 
para o ano letivo 

 
Nº alunos/Sala 

 
Tinteiros / toneres 

por ano letivo 

JI Serpa 

A 330€ 21  
 

3 B 330€ 23 

C 306€ 19 

D 306€ 20 

SUB-TOTAL 1272€ 83 
3 

JI VM 
VM 172€ 8 1 

SUB-TOTAL 172€ 8 
1 

JI Pias 

A 330€ 21  
2 

B 330€ 21 

SUB-TOTAL 660€ 42 2 

JI V. Vargo 
A 172€ 10 

1 

SUB-TOTAL 172€ 10 1 

JI Brinches A 306€ 18 
1 
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Quadro 2 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 2 DE SERPA 
 

Estabelecimentos de 
Ensino 

Turmas 
 

Verba a alocar 
para o ano letivo 

 
Nº alunos/Sala 

 
Tinteiros / toneres 

por ano letivo 

VNSBento 

A 306€ 20  
 

2 B 306€ 19 

C 274€ 15 

SUB-TOTAL 886€ 54 
2 

VVFicalho 
A 330€ 23 1 

SUB-TOTAL 330€ 23 
1 

A-do-Pinto 
A 172€ 4 1 

SUB-TOTAL 172€ 4 1 

 
TOTAL 1388€ 81 

 
4 

 
 
 

Quadro 3 
TOTAL DE VERBA A TRANSFERIR PARA PRÉ-ESCOLAR POR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

 

Agrupamento1 2582€ 

Agrupamento 2 1388€ 

TOTAL 3970€ 

 

1º ciclo 

Ano Letivo 2020/2021 
 

Quadro 4 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE SERPA 

Estabelecimentos de Ensino 

 
Turmas 

 
Verba a alocar para o ano 

letivo Nº Alunos/Sala 

 
Tinteiros / 
toneres por 
ano letivo 

 
EB de Serpa 

 
1 A 

 
169€ 20 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 B 

169€ 
16 

 
1 C 

169€ 
20 

SUB-TOTAL 
306€ 

18 

1 

 
 

TOTAL 2582€ 161 alunos 

 
 

8 
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2 A 

169€ 
20 

 
 
 
 
 

4 

 
2 B 

222€ 
24 

 
3 A 

222€ 
23 

 
3 B 

222€ 
24 

 
4 A 

222€ 
24 

4 B 169€ 
18 

4 C 169€ 
20 

 

SUB-TOTAL 1902€ 
209 

 
4 

V Mortos   

 
Turma A  

1, 2, 3 e 4º ano 
 

 
106€ 10 

 
1 
 
 

SUB-TOTAL  
106€ 

 
10 

 
1 

Pias 

1 A 222€ 
24 

 
 
 

3 
2 A 222€ 

24 

3 A 169€ 
20 

4 A 169€ 
20 

SUB-TOTAL 782€ 
88 

3 

Vvargo 

Turma A 
 

106€ 
10 

 
 

1 
Turma B 

 
116€ 

11 

SUB-TOTAL 222€ 
21 

1 

Brinches 

Turma A 169€ 
16 

 
1 

SUB-TOTAL 169€ 
16 

1 

TOTAL 
3181€ 

344 alunos 
10 
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Quadro 5 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 2 DE SERPA 
 

Estabelecimentos de 
Ensino 

 
Turmas 

 
Verba a alocar para o 

ano letivo 

Nº 
Alunos/Sala 

 
Tinteiros / toneres por 

ano letivo 

 
 
VNSBento 

Turma A 
1º e 2º ano 

169€ 
20 

 
 

2 Turma B 
1º ano 

169€ 
19 

Turma C 
3º ano 

169€ 
17 

Turma D 
4º ano 

169€ 
20 

SUB-TOTAL 676€ 
76 

 
2 

 
 
VVFicalho 

Turma E 
1º e 3º ano 

169€ 
18 

 
1 

Turma F 
2º e 4º ano 

 
116€ 

13 

SUB-TOTAL 285€ 31 
 

1 

A-do-Pinto  
Turma G 
1,2, 3 e 

4ano 

 
106€ 

5 

 
1 

SUB-TOTAL 106€ 
5 

 
1 

TOTAL 1067€ 
112 

4 
 

       
 
 

Quadro 6 
TOTAL DE VERBA A TRANSFERIR PARA 1º CICLO, POR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

Agrupamento1 3181 € 
 

Agrupamento 2 1067€ 
 

TOTAL 4248€ 
 

    
 

Quadro 7 
TOTAL GERAL PARA APOIO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E PEDAGÓGICOS (pré-escolar e 1º ciclo) 

 

 Pré escolar 1º ciclo TOTAL 

Agrupamento 1 2582€ 3181€ 5763€ 

Agrupamento 2 1388€ 1067€ 2455€ 

TOTAL 3970€ 4248€ 8218€ 

 

Para esta despesa foi solicitado à Unidade de Gestão financeira o respetivo cabimento através da I/8634/2021. 
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 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais questionou se este assunto foi discutido na reunião do Conselho Municipal de 

Educação e analisado com as escolas, uma vez que a cedência de material deve ser sempre de comum 

acordo, decidindo-se o que é mais necessário para cada escola.  

Referiu ainda que foram colocados vídeo projetores nas escolas do 1.º ciclo de Vila Nova de S.Bento, mas 

não foram colocados em Vila Verde de Ficalho, questionando quais foram os critérios para essa distribuição. 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho começou por dizer que irá verificar junto dos respetivos serviços, o assunto 

respeitante aos vídeos projetores, mas referiu que o Agrupamento de Escolas n.º 2 fez uma candidatura que 

poderá ter incluído esse equipamento, no entanto, é um assunto a esclarecer posteriormente.  

Informou ainda que nos próximos meses, iremos tentar superar as dificuldades das escolas em termos de 

material informático e que os valores para cada agrupamento foram definidos com base no que o Ministério 

transfere para as escolas, tendo a Câmara subido um pouco esse valor. ------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e do CHEGA, 

concordar com a proposta, acima transcrita, para apoio na aquisição de material didático e 

pedagógico e consumíveis informáticos, para os níveis de ensino de pré-escolar e 1º ciclo das escolas 

da rede pública do concelho de Serpa (ano letivo 2021/2022). 

 

 

13. Proposta de cedência de viaturas às escolas para as visitas de estudo – Normas para o ano 

letivo 2021/2022 

Para concretização do apoio às visitas de estudo a efetuar pelos estabelecimentos escolares dos 

Agrupamentos de Escola nº 1 e nº 2 e pela Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, durante o 

presente ano letivo, propõe o Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 8 do corrente 

mês de outubro, a manutenção dos critérios associados à disponibilização de transporte por parte da câmara 

municipal de Serpa, nos termos dos anos letivos transatos, com base na reunião de câmara de 20 de março 

de 2019 (Proposta de Isenção/redução de pagamento de utilização e cedência de viaturas municipais): 

 

«A)- Visitas a efetuar fora do concelho (a realizar por viatura de aluguer ou do município):  

 

Procedimentos: Os Agrupamentos de Escola e a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural devem 

remeter à câmara municipal de Serpa a planificação/calendarização das visitas perspetivadas para o ano 

letivo (no decurso do mês de novembro), ou, na impossibilidade, por período escolar (no inicio de cada 

período letivo). 

 

Da informação associada, de entre outros aspetos considerados por relevantes, devem constar a 

identificação da turma; nº de alunos, nº de pessoal docente e/ou não docente a transportar; datas e locais de 

destino; horários e locais de partida e de chegada; nº total de Kms perspetivados; necessidade de pernoita 

dos motoristas e veículos. 
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Para operacionalização destas visitas apresentam-se nos quadros abaixo, os critérios de isenção e 

comparticipações por parte das escolas: 

 

 Nº de Turmas por Agrupamento de Escolas e EPDRS 

 Agrupamento de Escolas nº 1 Agrupamento de 
Escolas nº 2 

EPDRSerpa 

Nº turmas Pré-Escolar 9 5 0 

Nº turmas 1º ciclo 18 7 0 

Nº turmas 2º ciclo 11 4   

Nº turmas 3º ciclo 13 10 0 

Nº turmas secundário e 
profissional 

0 12 13 

Total 51 38 13 

  
 

  

 

 
Comparticipação das Escolas 

Escolas/ Plafond KMs 

Agrupamento de Escolas nº 1 Agrupamento de 
Escolas nº 2 

EPDRSerpa 

0% 0-5100Km 0-3800Km 0-1300Km 

50% 5101Km-10202Km 3801Km-7602Km 1301Km-2602Km 

100% >10202 Km >7602Km >2602Km 

O plafond de isenção corresponde a 100 Km por turma em funcionamento no presente ano letivo. 

 

B)- Visitas a efetuar dentro do concelho: propõe-se cedência de viatura(s) camarária(s) para as turmas do 

Pré-Escolar e do 1º ciclo da rede pública do concelho, sem limite de Kms, de acordo com disponibilidade de 

recursos (viatura e motorista), e a realizar da seguinte forma: 

Terças-feiras: turmas do Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa; 

Quintas-feiras: turmas do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

 

Para esta visitas os Agrupamentos devem enviar à Autarquia a planificação com o calendário das visitas 

perspetivadas até ao final do ano letivo, ou na impossibilidade devem efetuar os pedidos com a antecedência 

mínima de 10 dias úteis que antecede a deslocação. 

 

Para ambas as modalidades das visitas, compete às escolas a gestão interna de planificação e distribuição 

das respetivas visitas de estudo por cada turma e ano de ensino.» --------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais informa que os eleitos do Partido Socialista irão abster-se na votação deste 

assunto, por se tratar de um ato de gestão, em cuja proposta não foram ouvidos, tendo a Sr.ª Vereadora Ana 

Moisão informado que também irá abster-se, pelos mesmos motivos. ----------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

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

concordar com a proposta acima transcrita, para a cedência de viaturas às escolas, para as visitas de 

estudo, no corrente ano letivo de 2021/2022. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. Programa Eco-Escolas – Parceria com as escolas para o ano letivo 2021/2022 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, no presente ano letivo a Escola Secundária de Serpa, 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, Escola Básica Abade Correia da Serra, Escola 

Básica de Pias e Escola Básica nº 1 de Vila nova de S. Bento, à semelhança dos anteriores anos letivos, vão 

novamente aderir ao Programa Eco-Escolas. 

O referido programa de cariz internacional é coordenado em Portugal pela Associação Bandeira Azul e 

destina-se a todos os graus de ensino. O objetivo principal é encorajar o desenvolvimento de atividades, 

visando a melhoria do desempenho ambiental das escolas, contribuindo para a alteração de comportamentos 

e do impacto das preocupações ambientais nas diferentes gerações, reconhecendo e premiando o trabalho 

por elas desenvolvido. 

Para que as escolas efetuem a respetiva inscrição, com data limite até ao próximo dia 31 de outubro, é 

necessário estabelecerem parcerias com várias entidades do concelho e, nomeadamente com o município, 

pelo que solicitam a continuidade do apoio por parte desta Autarquia, com a emissão da declaração de 

compromisso e o pagamento da inscrição de cada escola, com o valor unitário de 70€. 

 

No âmbito da parceria, são deveres do município:   

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

do Conselho Eco-Escolas; 

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

cinco escolas do concelho, designadas por Eco-Escolas. 

 

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

da Energia, Geração Depositrão, Poster Eco-Código. 

 

Informa-se que relativamente à edição de 2020/2021 foram galardoadas pelas boas práticas e atividades 

desenvolvidas as cinco Escolas do nosso concelho, atrás enunciadas. 

 

Face ao envolvimento demonstrado ao longo dos anos pelas escolas integradas no projeto, com a realização 

de atividades e a participação nas ações do município sobre esta temática, assim como os contributos do 

projeto na defesa da qualidade de vida no meio escolar e na comunidade em geral, consideram de todo o 

interesse que seja renovado o apoio às escolas com a emissão da declaração de compromisso e o 

pagamento das inscrições, no total de 350€.  

Para esta despesa foi solicitado o cabimento à Unidade de Gestão Financeira através do documento 

I/9187/21. 
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 Deliberação  

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

Programa Eco-Escolas neste concelho, para o ano letivo 2021/2022 e procurará colaborar com as 

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

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

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

do Programa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

15. PMARCHS – Programa Municipal de Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – 

Proposta de apoio 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 6 do corrente mês de outubro, no âmbito 

do Programa de Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa, regulamentado pelo Aviso n.º 28599/2008 

submete à apreciação a seguinte proposta de concessão de apoio: 

 

Processo PMARCHS 2018/ADES-Hab/3 

Munícipe: Mariana da Conceição de Oliveira Mósca Martins 

Habitação a intervencionar: Rua das Varandas n.º 30 7800-442 Serpa 

Agregado Familiar Composto por: Casal e 1 filho 

Escalão A: 100% a conceder pela CMS 

Valor total da Obra: 22.219,75 € (Iva Incluído)    

Cabimento com o n.º Sequencial: 24437 (I/5491/2021) 

 

Conforme regulamento, foram entregues pela munícipe quatro orçamentos (documentação em processo). Da 

análise efetuada aos quatro orçamentos foi destacado o orçamento referente à empresa SELEIRO DIAS que 

apresentou um valor orçamental mais baixo, mas correspondente à intervenção necessária. 

Propõe-se que o valor a conceder seja atribuído em tranches (3 tranches conforme realização dos trabalhos 

descrita em contrato: 

1.ª tranche – 8.660,16 € 

2.ª tranche – 8.037,65 € 

3.ª tranche – 5.521,94 € 

 

Em reunião da Câmara Municipal realizada no dia 7 de março de 2018, foi deliberado concordar com a 

proposta de intervenção nesta habitação, pelo que, submete-se agora à apreciação o valor da concessão, 

bem como o respetivo contrato de concessão.  
 

 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO À REABILITAÇÃO DA HABITAÇÃO 

 
Entre 
PRIMEIRO OUTORGANTE 
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Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, pessoa coletiva de direito público n.º 
501112049, representada pelo Presidente da Câmara, João Francisco Efigénio Palma 
E 
SEGUNDO OUTORGANTE  
Maria da Conceição de Oliveira Mósca Martins, residente na Rua das Varandas n.º 30, 7830-442 em Serpa, portador 
do CC. Nº. 11560331 0ZY6 emitido pela Republica Portuguesa, contribuinte n.º 206147830. 
 
Considerando que a deterioração das edificações afetas a fim habitacional, em virtude da sua deficiente conservação e 
do seu envelhecimento, diminui as condições de habitabilidade e reduz o valor dos patrimónios individual e coletivo, 
com um impacto extremamente negativo, quer em termos urbanísticos quer em termos socioeconómicos e ambientais,  
 
É celebrado, livremente e de boa-fé, o presente contrato que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
CLÁUSULA 1.º 

Objeto 
1-  É objeto do presente contrato a concessão e apoio para reabilitação de prédio urbano sito na Rua das Varandas 

n.º30, 7830-442 em Serpa, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. º 2039/20100315 e inscrito na 
matriz predial urbana da União de Freguesias de Serpa, sob o artigo 405, do qual o segundo outorgante é 
proprietário. 
 

2- O apoio a conceder pelo Primeiro Outorgante é o seguinte: 
 
a) Apoio financeiro para execução direta da obra; 

 
CLÁUSULA 2.ª 

Descrição das obras a executar 
 

 Estaleiro, trabalhos preparatórios e finais: 
 

 Montagem, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo cumprimento do Plano de segurança 
e higiene no trabalho, conforme D.L. 273 de 29 de outubro de 2003. Inclui todos os trabalhos prévios, durante obra 
e pós obra, como instalação de contentor de arrumação de equipamento, instalação de wc, zona de material e 
montagem e desmontagem de andaimes em local de obra, transporte de maquinas de trabalho, entre outros. 

 
 

 Demolições 
 

 Desmontagem de revestimento de telha cerâmica canudo, com meios manuais e carga manual para camião ou 
contentor. 
 Demolição da estrutura da cobertura em madeira, com meios manuais e equipamento, e carga manual para 
camião ou contentor. 
 Desativar e remover rede de abastecimento de águas (lava louça existente). 
Abertura de roços para instalação de rede de água predial (para cozinha e casa de banho). Preparação para 
colocação de contador na parede de fachada. Considerando transporte e remoção a vazadouro de produtos 
sobrante. 

 
 Desativar e remover rede de instalação elétrica existente e preparação para colocação de contador de 
eletricidade na parede da fachada. Abertura de roços para instalação de rede elétrica. Transporte e remoção a 
vazadouro de produtos sobrantes. 
 Abertura de roços para instalação de rede de águas residuais. Transporte e remoção a vazadouro de produtos 
sobrantes. 
 Picar todas as paredes interiores e exterior considerando transporte e remoção a vazadouro de produtos 
sobrantes. 
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 Redimensionamento das portas interiores e exterior, conforme projeto apresentado. 
Transporte e remoção a vazadouro de produtos sobrantes. 
 Abertura de roço para colocação de tubo de ventilação, considerando transporte e remoção a vazadouro de 
produtos sobrantes. 
 

 Cobertura 
 

 Aquisição, fornecimento e execução de cobertura em estrutura de madeira devidamente tratada, com tábua de 
forro em madeira, isolamento térmico de 6 cm, telha onduline e telha regional nova. Execução de beirado 
tradicional e todos os remates necessários à sua execução. 

 Aquisição, fornecimento e colocação de telhas em vidro para iluminação nas 3 águas da cobertura. 
 

 Alvenaria 
 

 Pano de parede divisória interior, de 11 cm de espessura, de alvenaria de tijolo cerâmica furado triplo, para 
revestir, 30x20x11 cm, assente com argamassa de cimento, confecionada em obra. 

 
 Pavimento 

 
 Execução de betonilha de cimento e areia para regularização do pavimento. 
 Execução, fornecimento e assentamento de pavimento e rodapé. Incluindo colas de assentamento, execução de 
juntas, cortes, remates e todos os trabalhos necessários à sua aplicação. 
 

 Revestimentos 
 

 Aquisição, fornecimento e execução de emboço para regularização de todas as paredes interiores e exteriores 
com argamassa de cal hidráulica e areia e reboco final com argamassa de reboco pronto considerando todos os 
trabalhos e materiais necessários à sua boa execução. 
 Aquisição e ladrilhamento com azulejo acabamento liso, colocado sobre uma superfície suporte de argamassa 
de cimento, em paramentos interiores, assente com cimento cola. Azulejo de wc até ao teto e na cozinha na zona 
do lava loiça. 
 Aplicação manual de pelo menos duas demãos de tinta de cor branca, acabamento mate, textura lisa, em 
paramentos interior e exterior. 

 
 

 Instalações 
 

 Instalação interior de abastecimento de água para casa de banho com capacidade para: sanita, lavatório 
simples, base de chuveiro para rede de água fria e quente. 
 Instalação interior de abastecimento de água para cozinha com capacidade para: lava-loiça, termoacumulador, 
tomada e válvula de seccionamento para máquina de lavar roupa para rede de água fria e quente. 
 Rede interior de drenagem de águas residuais para casa de banho com capacidade para: sanita, lavatório 
simples, chuveiro, realizada com tubo PVC. 
 Rede interior de drenagem para cozinha com capacidade para: lava-loiça, tomada de descarga para máquina de 
lavar loiça, tomada de descarga para máquina de lavar roupa, realizada em tubo de PVC. 
 Rede elétrica de distribuição interior de uma habitação, com os seguintes compartimentos: 2 quartos duplos, 1 
casa de banho, cozinha, composta de: quadro de entrada, circuitos interiores com cabos protegidos por tubo 
protetor; mecanismos gama básica. 4 pontos de luz; tomadas de utilização corrente 12; aquisição e montagem de 
tubo, grelha e chaminé para respiração da instalação sanitária. 

 
 Equipamentos fixos 

 
 Lavatório de porcelana sanitária, com coluna, gama básica, cor branco, de 650x510 mm, e elemento de 
drenagem, acabamento cromado. Inclusive jogo de fixação e silicone para enchimento de juntas. 
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 Sanita de porcelana sanitária, com tanque baixo, gama básica, cor branco, com assentamento e tampas 
lacadas, mecanismos de descarga de 3/6 litros, com jogo de fixação e curva de evacuação, inclusive silicone para 
enchimento de juntas. 
 Base de chuveiro acrílica, gama média, cor, de 80x80 cm, com jogo de escoamento de juntas. 
 Torneira monocomando formada por torneira misturadora monocomando de prateleira para lavatório, gama 
médio, elementos de ligação, ligações de alimentação flexíveis de 3/8” de diâmetro e 350 mm de comprimento, 
válvula antirretorno e duas válvulas de seccionamento. 
 Torneira monocomando formada por torneira misturadora monocomando mural para chuveiro, gama básica, 
elementos de ligação, válvula antirretorno e duas válvulas de seccionamento. 
 

 Vãos 
 

 Porta interior de batente, cega, de uma folha de 200x80, de painel de MDF, com moldura de forma recta e 
aduela, incluindo guarnição do mesmo material e acabamento que a folha, dobradiças, ferragens de pendurar, de 
fechadura e puxador par sobre o espelho comprido de latão série básica. 
 Vão exterior: recuperação de porta em ferro, através de limpeza, reparação e pintura. 

 
 Outros 

 
 Aquisição e assentamento de lava-louça em estrutura de alvenaria (execução de estrutura 2 muretes em tijolo 
rebocado ou tijolo de burro) aquisição de torneira e instalação. 
 Limpeza e remoção de excedentes da obra. 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Apoio a conceder 

 
1- Ao apoio a conceder, nos termos do presente contrato, é atribuído o valor de vinte e dois mil, duzentos e dezanove 

euros e setenta e cinco cêntimos – 22.219,75 € (IVA incluído) 
 
2- O Presente contrato foi objeto de cabimento prévio ao qual foi atribuído o Cabimento com o número sequencial 

24437. 
 

3- Atribuição do valor em tranches: 
 1ª tranche no valor de 8.660,16 € correspondente à execução dos seguintes trabalhos (conforme descrição detalhada 

no presente documento): 
 Estaleiro, trabalhos preparatórios e finais: 
 Demolições 
 Cobertura 

 
 2ª tranche no valor de 8.037,65 € correspondente à execução dos seguintes trabalhos (conforme descrição detalhada 

no presente documento): 
 Alvenaria 
 Pavimento 
 Revestimentos 

 
 3ª tranche no valor de 5.521,94 € correspondente à execução dos seguintes trabalhos (conforme descrição detalhada 

no presente documento): 
 Instalações 
 Equipamentos fixos 
 Vãos 
 Outros 
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CLÁUSULA 4.ª 
Prestação de falsas declarações 

 
A prestação de falsas declarações implica a anulação da candidatura, com reposição eventual das verbas recebidas. 

 
CLÁUSULA 5.ª 

Publicidade 
 

1 - O Primeiro Outorgante procederá à colocação de uma placa, no prédio objeto do presente contrato, assinalando a 
concessão do apoio, que deverá permanecer no local durante o tempo estipulado no Regulamento em vigor após 
conclusão da obra. 
2 - O Segundo Outorgante compromete-se a comunicar imediatamente ao Primeiro Outorgante o desaparecimento, 
degradação, ou destruição da referida placa, para efeitos da sua substituição.  

 
CLÁUSULA 6.ª 

Ónus de inalienabilidade 
 

O imóvel objeto de apoio não poderá ser alienado no decurso dos 10 anos subsequentes à sua recepção, sem prévio 
conhecimento e autorização do Primeiro Outorgante. 

 
CLÁUSULA 7.ª 

 Dúvidas e Omissões 
 

1- Em tudo o que não estiver previsto no presente contrato aplicar-se-á o disposto no Regulamento Municipal de Apoio à 
Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa e supletivamente a legislação em vigor em razão da matéria. 

 
2- Cabe ao Primeiro Outorgante resolver, mediante deliberação, todas as dúvidas e lacunas. 
Assim o outorgaram. 
O presente contrato feito em 2 (dois) exemplares, que vão ser assinados pelas partes, destinando-se um exemplar a cada 
uma delas. 

 
Serpa, _______ de _______________ de 202__ 
 
 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais perguntou porque motivo a obra ainda não foi realizada, se o processo foi 

aprovado numa reunião da Câmara em 2018. 

Propõe ainda a revisão deste regulamento, nomeadamente a clausula 5.ª que estipula a colocação de uma 

placa na porta da casa intervencionada, com a qual não concorda, pois é uma forma de rotular o munícipe, 

tornando público que a habitação foi intervencionada ao abrigo deste programa de apoio, o que pode levar a 

que o requerente se sinta constrangido.  

Poderia retirar-se a clausula que obriga a afixação dessa placa e em compensação aumentar o número de 

anos, em que a pessoa fica proibida de alienar o imóvel. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Quanto às propostas de alteração do regulamento, o Sr. Presidente disse que ficam registadas e no que se 

refere à demora nos processos, desde a deliberação sobre o apoio até à execução da obra, por vezes, deve-

se à necessidade de cumprir vários procedimentos com a propriedade do imóvel, pois algumas habitações 
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são de herança e enquanto não estiver devidamente legalizada, a autarquia não pode avançar com o contrato 

de concessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, foi deliberado, por unanimidade, concordar com o valor e respetivo contrato de 

concessão de apoio à reabilitação da habitação da requerente Maria da Conceição de Oliveira Mosca 

Martins, sita na Rua das Varandas, n.º 30 em Serpa, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio à 

Reabilitação da Habitação no concelho de Serpa. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Projeto “Novas Tecnologias para o Turismo na Raia” - Candidatura transfronteiriça entre os 

municípios de Serpa, Aroche e Aracena 

Sobre este assunto, procedeu-se à análise da informação da Divisão de Cultura e Património, datada de 29 

de setembro do corrente ano. 

 

Novas tecnologias para o Turismo na Raia 

Enquadramento 

O projeto acima enunciado resulta de uma candidatura transfronteiriça entre os municípios de Serpa, Aroche 

e Aracena, aprovada pela Junta da Andaluzia, no âmbito das subvenções para o fomento da cooperação 

transfronteiriça na Euroregião Algarve – Alentejo – Andaluzia.  

 

O objetivo passa pela consolidação da realização de ações de turismo cultural transfronteiriço centradas na 

história medieval comum, neste caso concreto através da ligação à Ordem Religiosa e Militar dos 

Hospitalários.  

O projeto incide na criação de uma APP trilingue (português, espanhol, inglês) com o objetivo de ampliar a 

informação sobre a oferta turística através das novas tecnologias que permitam ao visitante conhecer os 

recursos culturais e patrimoniais, bem como atividades e eventos, complementada com informações sobre 

alojamento e restauração relativa aos territórios dos 3 parceiros e que integram o projeto Território 

Hospitalário, alvo de uma outra candidatura liderada pelo Ayuntamiento de Aracena e que no caso de Serpa 

integrou a realização de ações de recriação histórica no dia 21 de agosto de 2021.  

O orçamento total do projeto é de 5.0021,50€, dos quais 4.017,19€ são financiados pela candidatura, 

cabendo uma comparticipação de 334,77€ a cada parceiro, que terá de ser transferida para o Ayuntamiento 

de Aroche, como líder de projeto.  

A APP encontra-se disponível para Google Play em:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=drt.turismoenlaraya&gl=ES 

E para IOS em:  

https://apps.apple.com/es/app/turismo-en-la-raya/id1577069817 

 

Apreciação 

Submete-se à aprovação a transferência da verba correspondente à comparticipação da Câmara Municipal 

de Serpa (334,77€) para o Ayuntamiento de Aroche. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=drt.turismoenlaraya&gl=ES
https://apps.apple.com/es/app/turismo-en-la-raya/id1577069817
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Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, o documento de aprovação do projeto, as 

declarações de compromisso da Câmara Municipal e o ofício do Ayuntamiento de Aracena a solicitar a 

transferência da comparticipação da Câmara Municipal de Serpa. ---------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, proceder à transferência para o Ayuntamiento de 

Aroche, do valor de 334,77€ (trezentos e trinta e quatro euros e setenta e sete cêntimos), respeitante 

ao Projeto “Novas Tecnologias para o Turismo na Raia”. ----------------------------------------------------------------- 

 
 

 

17. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

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

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

isentar do pagamento de taxas, a seguinte entidade: 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Coligação Democrática 
Unitária 

12271 
2021.09.13 

Iniciativa partidária 
Dia 14 de setembro 

Utilização do 
auditório do Cine 
Teatro de Serpa 

 
455,00€ 

 

17.2. Associação para a Defesa e Divulgação do Património Geológico do Alentejo e Algarve 

A Divisão de Cultura e Património, em 21 de setembro do corrente ano, informa que, no âmbito da realização 

do XIV Encontro de Professores de Geociências do Alentejo e Algarve, a Câmara Municipal de Serpa foi 

contatada pela organização da iniciativa, em nome do Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa, coorganizador 

do evento juntamente com a Associação para a Defesa e Divulgação do Património Geológico do Alentejo e 

Algarve.  

Assim, a 13 de julho de 2021, foi solicitado à Câmara Municipal a cedência de um autocarro para uma saída 

de campo integrada no programa do encontro, com o objetivo de levar os participantes a um percurso de 

interesse científico na área da geologia pelo concelho de Serpa, a ocorrer no dia 18 de setembro de 2021. Foi 

também solicitada a cedência de um auditório para a realização de um colóquio no dia 19 de setembro, 

incluindo apoio de coffee break e oferta de pastas de documentação aos oradores convidados e membros da 

organização.  

Após o pedido de apoio foi enviado à Câmara Municipal uma informação com todos os dados referentes ao 

percurso da iniciativa, o número de participantes, horário do percurso e ponto de encontro da hora de saída, 

cumprindo assim a entrega dos elementos obrigatórios constantes do Regulamento de Utilização e Cedência 

de Viaturas do Município de Serpa (Edital n.º 756/2019), tal como consta do artigo 25º.  

A utilização da viatura implicou a realização de 134 Km no concelho de Serpa, com um custo apurado de 

431,45€. 

Assim, de acordo com o ponto 2 do artigo 3º do referido regulamento e considerando que a utilização 

solicitada da viatura municipal não inviabilizou atividades municipais, que a Câmara Municipal de Serpa 

apoiou a iniciativa, que a utilização da viatura não foi contrária aos interesses e objetivos da autarquia e que a 

utilização se revestiu de manifesto interesse científico, propomos a isenção de pagamento à entidade 

beneficiária ao abrigo do artigo 30º, a apreciar em reunião de Câmara. 
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 Deliberação  

De acordo com o parecer, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 30.º 

do Regulamento de Utilização e Cedência de Viaturas do Município, isentar a Associação para a 

Defesa e Divulgação do Património Geológico do Alentejo e Algarve, do pagamento de utilização do 

autocarro, aquando da realização do XIV Encontro de Professores de Geociências do Alentejo e 

Algarve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

18. Proposta de apoio a edição do livro “Além o Alentejo” 

A Divisão de Cultura e Património apresenta a proposta de apoio à edição do livro “Além o Alentejo” no valor 

de 1900€ (+IVA), que permitirá o pagamento de despesas da gráfica na totalidade dos 1000 exemplares. As 

autoras têm enquadramento para o apoio à publicação e divulgação de autores locais. O apoio solicitado tem 

interesse para o Município. 

As autoras são naturais e/ou residentes em Serpa;  

O tema tratado é o Alentejo e o género literário é poesia 

 

Maria de Dulce Guerreiro é natural de Serpa, escritora e poetisa distinguida em vários concursos literários, 

entre eles, o Prémio de Poesia Bocage e o Prémio Manuel Alegre, ambos na modalidade de Poesia, e ainda 

o Prémio Literário Joaquim Namorado, na modalidade Conto. 

Margarida de Araújo, nascida em Moçambique e residente em Serpa. Em 1996 iniciou a atividade do seu 

atelier/oficina de cerâmica em Serpa, onde se dedica à cerâmica e à escultura. Foi distinguida em 1999 – 

Menção Honrosa – Galeria Aberta – Galeria dos Escudeiros, Beja; em 2001 – Prémio Nacional de Artesanato: 

Prémio Regional e em 2002 – Menção Honrosa, Galeria Aberta, Beja. 

O livro apresenta trabalho edição com design gráfico cuidado, com paginação e composição gráfica bem 

equilibrada. Apresenta originalidade e bom equilíbrio entre a palavra e a ilustração. 

A gráfica é a PRINTER PORTUGUESA | Indústria Gráfica  

 

Contrapartidas pela atribuição desse apoio:  

A menção expressa do apoio da Câmara Municipal de Serpa com inclusão de logotipo Municipal (a uma cor) 

figurando na folha de rosto e na contracapa;   

Que 200 exemplares da obra fiquem propriedade do município;  

Que o município fique com o direito de venda pelo preço de capa desses 200 exemplares;  

A obra deve apresentar ISBN;  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 24424/2021.  

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a edição do livro “Além o Alentejo”, com o 

valor de 1.900€ (mil e novecentos euros), a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, com as contrapartidas 

mencionadas na informação técnica acima transcrita. --------------------------------------------------------------------- 
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19. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para arranque de olival (artigo 78, 

secção AA de Serpa) – Requerente: Alzira da Conceição Pires Teixeira 

Procedeu-se à análise da informação prestada pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em 17 de 

setembro do corrente ano, respeitante ao enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do 

prédio denominado “Ababos”,artigo 78, secção AA da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria), para arranque de olival. 

 

Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação 

em vigor): 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris. 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Agrícola Nacional. 

 

Parecer Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 2361/2020, de 11 de 

fevereiro): 

- O pedido enquadra-se nos procedimentos sujeitos a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa, 

conforme estabelecido no número 1 do artigo 2.º das Medidas Preventivas: 

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; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que 

impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o 

pedido é considerado viável. 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, interveio o Sr. Vereador Francisco Godinho para informar que é habitual surgirem para 

deliberação, vários assuntos desta natureza e por se tratar de questões essencialmente técnicas, foi 

solicitada a presença na reunião da técnica da autarquia, a Engª Sónia Neto, para esclarecer alguma questão, 

que os eleitos pretendam colocar.  

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite pergunta a partir de que área é que o parecer emitido é vinculativo, tendo a 

Eng.ª Sónia começado por explicar que a partir de 2018 surgiram pedidos de parecer sobre arranque de 

olival, em elevado número, tendo o município decidido criar as medidas preventivas, de forma a garantir a 

existência de um perímetro de proteção junto das zonas urbanas, numa extensão de 500 metros, explicando 

ainda as situações em que os pedidos podem ser autorizados e os casos em que é proposto o indeferimento.   

Interveio novamente o Sr.Vereador Francisco Godinho para informar que será também enviada aos eleitos 

uma informação técnica pormenorizada sobre estes processos de enquadramento nos instrumentos de 

gestão territorial dos pedidos de arranque de olival. ---------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, respeitante ao 

prédio denominado “Ababos”, artigo 78, secção AA da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria), para arranque de olival. 

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------- 

 

 

20. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para instalação de rega gota a gota 

(artigo 19, secção F de Brinches) – Requerente: Nelson José Lascas Vieira  

Procedeu-se à análise da informação prestada pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, datada de 29 

de setembro do corrente ano, respeitante ao enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor 

do prédio artigo 19, secção F, denominado “Vale de Poejos”, em Brinches, para instalação de rega gota a 

gota.  

 

Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação 

em vigor): 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris. 

Carta de Condicionantes 

- Sem condicionantes. 

 

Parecer Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 2361/2020, de 11 de 

fevereiro): 

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

com o nº 2 do artigo 1º 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 deferir o pedido. ----------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, respeitante ao 

prédio artigo 19, secção F, denominado “Vale de Poejos”, em Brinches, para instalação de rega gota a 

gota. As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ----------- 
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21. Administração Regional de Saúde do Alentejo - Parecer sobre escalas de turnos de serviço 

das farmácias do concelho para o ano de 2022 

Foi analisado o email datado de 1 de outubro do corrente ano, enviado pela Administração Regional de 

Saúde do Alentejo, com o seguinte teor:  

 

 

 

 Deliberação 

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

de escalas de turnos das farmácias do ano de 2022 para o concelho de Serpa, conforme documento 

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

 

 

22. Protocolos com a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social, para 

Atividades de Animação e Apoio à Família (2020/2021) e Oficinas de Verão 2021 - Acerto de 

Contas 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 12 do corrente mês de outubro, refere que, 

durante o ano letivo 2020/2021, para prossecução das Atividades de Animação e de Apoio à Família e apoio 

em sala de aula, e mediante atribuição de subsídio, foram efetuadas as deliberações abaixo enunciadas, para 

contratação de 9 (nove) assistentes operacionais a colocar nas escolas de pré-escolar, no sentido da garantia 

dum ambiente propício à manutenção da segurança em contexto Covid e resposta aos alunos com 

necessidades educativas especiais alocados aos Agrupamentos de Escola, no nível pré-escolar e após 

comunicação da DGESTE:  

- Deliberação de reunião de câmara, 16 de setembro 2020, no valor de 46.354,30€ (estimativa inicial que 

incluiu 2000 € para pagamento dos serviços administrativos e contabilístico-financeiros associados)  

- Deliberação de câmara, 09 de dezembro 2020, no valor de 7.432,16 

- Deliberação de câmara, 20 de janeiro 2021, no valor de 11.172,28€  

- Deliberação de câmara, 17 de março 2021, no valor de 5.483,91€  

 

O montante total autorizado ascendeu aos 70442,65€. 

De acordo com os comprovativos entretanto remetidos pela entidade, e respetivo encerramento de contas, as 

despesas reais para pagamento de honorários ultrapassaram em 7.095,07€ o montante total autorizado, 

atingindo 77538,32€. 
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Na data de 21 de junho de 2021, à semelhança de anos anteriores, foi também estabelecido protocolo com a 

mesma entidade para prossecução das oficinas de verão 2021, para suprimento de necessidades provisórias 

de monitores (de 12 de julho a 31 de agosto). 

No âmbito do protocolo em apreço, com o montante total agregado de 39411,80€, efetivaram-se 2 

deliberações de reunião de câmara: 

-  21 de junho de 2021: atribuição de 21611,80 euros para execução das oficinas (estimativa) 

- 18 de agosto de 2021: reforço de 17.800 euros para resposta à necessidade de reforço de pessoal, face aos 

isolamentos profiláticos de monitores e necessidade de manutenção do funcionamento das salas aos quais 

estavam afetos, assim como baixa prolongada de uma das funcionárias 

As despesas associadas ascenderam aos 38 037,80€, apresentando-se um saldo final positivo de 1.374,00€. 

 

Face ao exposto, verifica-se a necessidade de acerto de contas com a entidade no montante total de 

5.721,07€, pelo que se requer deliberação de reunião de câmara para efetivação da transferência enunciada. 

Foi solicitado cabimento na I/9335 de 11/10/2021. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Pais diz que gostaria de ter acesso aos comprovativos enviados 

pela entidade. Sugeriu ainda que, no próximo ano, se desse oportunidade a outras entidades de colaborarem 

com a autarquia, de forma a que outras associações/entidades pudessem viver esta experiência.   

  

O Sr. Presidente lembrou que, devido à especificidade do assunto, é necessário que a entidade tenha uma 

determinada estrutura organizativa e capacidade de resposta, tendo a Sr.ª Vereadora Odete Borralho 

acrescentado que as associações que prestam este serviço, têm valência de creche e pré-escolar e perfil 

para trabalhar com estas faixas etárias.  

 

Na sequência da questão colocada pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão sobre a contratação de auxiliares, a Sr.ª 

Vereadora Odete explica os motivos pelos quais é mais fácil e rápido ser a entidade a efetuar as contratações 

e aproveita para agradecer à Creche Nossa Senhora da Conceição, em Serpa, ao Centro de Cultura Popular 

de Serpa e à Associação Aldeia Nova, pela colaboração com a autarquia nas Atividades de Animação e 

Apoio à Família e Oficinas de Verão. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

transferência de 5.721,07€ (cinco mil, setecentos e vinte e um euros e sete cêntimos) para a 

Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social, respeitante ao acerto de contas 

das Atividades de Animação e Apoio à Família (2020/2021) e Oficinas de Verão 2021.  
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23. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 4.ª Fase 

Em reunião de Câmara de 08/09/2021 foi aprovado o Plano Municipal de Auxílios Económicos aos alunos do 

1º ciclo do ensino básico, no âmbito das competências do município em matéria de Ação Social Escolar, de 

acordo com as candidaturas formalizadas dentro do período de inscrição, que decorreu entre 1 de junho e 08 

de agosto de 2021. 

Após essa data, entraram mais pedidos que foram apreciados e deliberados nas reuniões de câmara de 

15/09/2021 (2ª fase) e 22/09/2021 (3ª fase). 

O Gabinete de Ação Social e Educação, informa que foram formalizados novos pedidos de apoio e cujo 

posicionamento dos alunos foi efetuado com base no escalão do abono de família em que estão integrados, 

conforme determina o despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho, com as alterações introduzidas pelo 

Despacho nº 5296/2017, de 16 de julho e Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho. 

Para atribuição deste apoio a Unidade de Gestão Financeira estabeleceu os cabimentos com os nºs 

sequenciais: 

 Apoio para refeições: 24325; 

 Apoio para material escolar: 24326. 

 

 Intervenções  

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão perguntou sobre os critérios que são utilizados para a atribuição destes auxílios 

económicos, tendo a Sr.ª Vereadora Odete Borralho informado que são aprovados em reunião da Câmara 

Municipal, tendo por base a legislação do respetivo Ministério e a atribuição do escalão de abono de família, 

por parte da Segurança Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  
De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os auxílios 

económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o corrente ano letivo (4.ª fase), de acordo 

com informação que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------------------ 

 
 

24. Moto Clube de Vila Verde de Ficalho/Os Zangões do Chança – Licenciamento de prova 

Através de informação datada de 11 de outubro, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa 

que o Moto Clube de V. V. Ficalho – Os Zangões do Chança, solicita a emissão de licença para a realização 

da prova pedestre de montanha denominada "1.º Trail de Ficalho 2021", a realizar no dia 07/11/2021, com 

início às 7.00h e termo às 13.00h, na freguesia de Vila Verde de Ficalho, de acordo com o percurso 

apresentado. O evento integra 3 provas: 10km, Trail Curto – TC, 14km +300, Trail Longo TL - 23km +600. 

 

A realização de provas desportivas e outros divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos 

ao ar livre, está sujeita às disposições do Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de dezembro na sua atual redação e 

Decreto-Regulamentar nº2-A/2005, de 24 de março. 

 

Foram apresentados os seguintes elementos: 

- Regulamento da Prova 

- Ficheiros do percurso (Kml) 
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- Documento do seguro de Responsabilidade Civil 

- Parecer do ICNF 

- Parecer da GNR 

- Parecer da Autoridade de Saúde   

 

Proposta: 

Face ao exposto, submete-se à consideração superior a emissão da licença requerida, devendo informar-se a 

requerente que deverão ser cumpridas as diretrizes emitidas nos pareceres das entidades externas 

consultadas, nomeadamente as normas definidas pela DGS relativamente ao cumprimento das medidas de 

prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2 durante a prática desportiva. 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Carlos Alves interveio para esclarecer que os pedidos de licenciamento que estão a ser 

dirigidos à Câmara, são analisados pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, tendo também 

em consideração as orientações da DGS e com o apoio dos serviços técnicos da proteção civil, sempre que é 

necessário efetuar a sinalética e todos os eventos têm o respetivo plano de contingência. ---------------------------  

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença para 

a realização da prova pedestre de montanha denominada "1.º Trail de Ficalho 2021", a realizar no dia 7 

de novembro do corrente ano, devendo cumprir-se o definido no parecer técnico acima transcrito.  

 

 

25. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples sobre prédios rústicos em 

Brinches – Requerente: Duarte José Acabado Ribeiro da Fonseca 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do território, datada 
de 13 de outubro, que se transcreve:  
 
«Nos termos do disposto na alínea b) do n.º5 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 Duarte José Acabado Ribeiro da Fonseca, na qualidade de 

proprietário do prédio rústico denominado “Nascédios”, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º237 - secção 

H, da Freguesia de Brinches, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 28/19850806, 

com a área total de 1,15 hectares, parecer do município na aquisição dos prédios rústicos contíguos, da 

mesma natureza, inscritos na matriz predial sob o artigo n.º238 - secção H, da Freguesia de Brinches, com a 

área total de 1,075 hectares, e sob o artigo n.º239 - secção H, da Freguesia de Brinches, com área total de 1 

hectare, resultando a operação num emparcelamento simples com a área total de 3,225 hectares, 

enquadrando-se no definido 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 definido no Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Serpa:  

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

Carta de Condicionantes: afetos a “Perímetro Hidroagrícola”, “RAN: Reserva Agrícola Nacional” e “Recursos 

Hídricos: cursos de água”  
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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.º9.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.º2 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 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.  

 

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

acompanhar a certidão. 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o projeto de 

emparcelamento simples, requerido por Duarte José Acabado Ribeiro da Fonseca, nos termos 

definidos no parecer técnico.  
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26. Pedido de parecer sobre constituição de compropriedade de prédios rústicos na freguesia de 

Vila Verde de Ficalho – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

Em conformidade com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 13 

do corrente mês de outubro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à 

constituição de compropriedade, decorrente da PARTILHA, por óbito de Daniel Custódio Fernandes, a 

adjudicar aos herdeiros, Florbela Fortunato Fernandes, Maria de Fátima Fortunato Fernandes e a Sérgio 

Daniel Fortunato Fernandes, em partes iguais, 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, dos seguintes prédios: 

- Prédio rústico denominado “Gralheiras”, sito ao artigo 58, da secção F, da freguesia de Vila Verde de 

Ficalho, com a área total de 6500 m2; 

- O direito a um/quarto indiviso do prédio rústico denominado “Gralheiras”, sito ao artigo 37, da secção F, da 

freguesia de Vila Verde de Ficalho, com a área total de 8075 m2; 

- O direito a metade indivisa do prédio rústico denominado “Canada”, sito ao artigo 336, da secção C, da 

freguesia de Vila Verde de Ficalho, com a área total de 7,2125 hectares; 

- O direito a oito/trinta e seis avos indivisos do prédio rústico denominado “Charneca”, sito ao artigo 272, da 

secção F, da freguesia de Vila Verde de Ficalho, com a área total de 2,9875 hectares. 
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27. Constituição de propriedade horizontal no prédio sito na Rua Quente, n.º 7 e 9 em Serpa – 

Requerente: Paulo António Capela Cunha Carvalho 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que foi solicitado pelo requerente, a alteração 

da certidão de constituição em regime de Propriedade Horizontal do prédio urbano sito na Rua Quente, n.º7 e 

9, em Serpa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º2111/19980324 e inscrito na 

matriz predial sob o artigo n.º 1407, da (extinta) Freguesia de Salvador, com Área Total de 156.37 m2, 

referente à alteração de uso da Fração A para Habitação, mantendo-se a Fração B inalterada.  

 

Fração A: Rés-do-Chão, com entrada pelo n.º 9 da Rua Quente, em Serpa, destinada a Habitação, composta 

por cozinha, sala, instalação sanitária e dois quartos.  

Área de implantação: 42,48 m2 (Quarenta e dois, quarenta e oito metros quadrados)  

Área bruta de construção: 42,48 m2 (Quarenta e dois, quarenta e oito metros quadrados)  

 

Fração B: Rés-do-Chão e 1º andar, com entrada pela Rua Quente, n.º 7 em Serpa, destinada a Habitação, 

de tipologia T2, composta por dois quartos, sala, cozinha, uma instalação sanitária, arrumos, circulação e 

quintal.  

Área coberta: 108,30 m2 (cento e oito, trinta metros quadrados)  

Área descoberta: 48,07 m2 (quarenta e oito, zero sete metros quadrados)  

São comuns às frações A e B: o solo, a cobertura, paredes e estrutura resistente.  

As frações autónomas A e B constituem unidades independentes, distintas e isoladas entre si, comunicando 

diretamente com o exterior, preenchendo, por conseguinte, os requisitos dos artigos 1414.º e 1415.º do 

Código Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a alteração à propriedade horizontal 

do prédio sito na Rua Quente, n.º 7 e 9 em Serpa, nos termos propostos no parecer técnico acima 

transcrito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

28. Comissão de Festas de Santa Iria – Licença de recinto improvisado 

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

Território, informa que a Comissão de Festas de Santa Iria, solicita a emissão de Licença para Recinto 

Improvisado, para a realização de uma “brincadeira com vacas”, no dia 23 de outubro de 2021, com início às 

15h00 e termo às 17h00, no prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artigo n.º59 – secção Q, junto à 

ponte rodoviária, em Santa Iria. 

 

Foram apresentados os seguintes elementos: 

- Autorização do co-proprietário do prédio rústico onde se pretende instalar o recinto improvisado; 

- Termo de responsabilidade da Comissão de Festas de Santa Iria, onde declara assumir a responsabilidade 

sobre todos os danos pessoais e patrimoniais, que possam ocorrer com a estrutura do recinto destinado à 

“brincadeira com vacas”; 
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- Seguro pela organização de festejos populares com garraiada (dia 23 de outubro, junto à ponte rodoviária 

de Santa Iria). 

 

De referir que se encontram em falta alguns elementos, no entanto, foi apresentado um Termo de 

Responsabilidade, assinado por membros organizadores do evento, onde declaram assumir a 

responsabilidade sobre todos os danos pessoais e patrimoniais, que possam ocorrer com a estrutura do 

recinto destinado à “brincadeira com vacas”. 

Caso se opte pela emissão da licença, deverá ser dado cumprimento as medidas definidas pela DGS 

(Direção Geral de Saúde) no âmbito da realização do evento em contexto covid. 

Atendendo à localização proposta junto à EN 265, deverá ser garantido um afastamento à mesma de cerca 

de 170m por forma a não existir interferência com a zona de jurisdição rodoviária, definida no âmbito da Lei 

nº34/2015 de 27/04 

Deverá ainda ser dado cumprimento a todos os requisitos junto da DGAV (Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária). 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença de recinto 

improvisado, solicitada pela Comissão de Festas de Santa Iria, devendo cumprir-se o estipulado no 

parecer técnico acima transcrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

29. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 197, referente ao dia 19 de 

outubro de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.788.873,56€ (dois milhões, setecentos e oitenta e 

oito mil, oitocentos e setenta e três euros e cinquenta e seis cêntimos) e 52.232,55€ (cinquenta e dois mil, 

duzentos e trinta e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

operações não orçamentais, respetivamente.  

 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, começou por usar da palavra a Sr.ª Vereadora Paula Pais, 

no período de intervenção dos eleitos, para perguntar se estava constituído o novo Gabinete de Apoio ao 

Presidente, tendo o Sr. Presidente informado que o mesmo se encontra em constituição, mantendo-se quase 

na integra o mesmo do anterior mandato, faltando apenas a ocupação do lugar de Chefe de Gabinete, dado 

que o anterior cessou funções.   

 

A Sr.ª Vereadora Paula questionou se é possível colocar em Vila Verde de Ficalho, uns contentores de lixo, 

numa espécie de estação intermédia, onde é feita depois a recolha seletiva do lixo, iguais aos contentores de 

resíduos que estão instalados à saída de Vila Nova de S.Bento.  

 

Sobre este assunto, o Sr.Vereador Francisco Godinho informa que os contentores foram adquiridos pela 

Junta de Freguesia de Vila Nova de S.Bento, no mandato de 2013-2017, a União de Freguesias construiu 

uma plataforma para ser mais fácil a deposição e a Resialentejo faz a recolha separada dos resíduos. Como 

a Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho tem limitações em termos de transporte é a Câmara que faz 

periodicamente e de acordo com a sua disponibilidade, a recolha desses monos.  
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A Sr.ª Vereadora Paula Pais solicitou o ponto de situação sobre a limpeza da barragem de Vales Mortos e 

pergunta se existe licenciamento para uma habitação que foi construída recentemente, na zona dos silos, à 

entrada de Serpa e em que situação se encontra a habitação que estava a ser construída há algum tempo, 

perto de Vila Nova de S.Bento.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio o Sr. Vereador Carlos Alves para informar que se encontra presente na reunião, a Dirigente da 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território (DUOT), a Arq.ª Ana Franco, para prestar alguns 

esclarecimentos, sobre questões técnicas e aproveita para solicitar que esclareça a Sr.ª Vereadora sobre as 

duas obras que referiu. 

A Arq.ª Ana Franco começou por informar sobre os antecedentes da obra junto aos silos, em Serpa, referindo 

que o requerente começou por fazer um pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção, 

tendo o mesmo sido informado da possibilidade de construção de um apoio agrícola, com indicação de áreas 

e a condição de serem agricultores e ser aprovado por entidades externas. Não carece de permissão 

administrativa porque é obra de escassa relevância, nas carece de parecer das entidades externas.  

No dia 20 de setembro do corrente ano, os fiscais detetaram a construção com áreas fora do permitido e no 

dia 24 foi efetuado o embargo dessa obra. No dia 27, verificou-se que não foi cumprida a ordem de embargo 

e tendo havia desrespeito ao auto de embargo, o processo vai ser analisado em termos jurídicos e sendo o 

caso, prosseguirá para tribunal.  

Entretanto, já existe um processo de contraordenação que está a decorrer nos respetivos serviços da 

autarquia e na DUOT está a decorrer o processo de reposição da legalidade e não sendo possível por 

reformulação da obra ou porque não reúne os requisitos, em ultima instância será emanada a ordem de 

demolição.  

Em relação à obra que se encontra junto à estrada de Vila Nova de S.Bento (no sentido Serpa-Ficalho), refere 

que essa construção já teve ordem de demolição, que ainda não foi cumprida e a pessoa responsável por 

essa construção, diz que está a tentar adquirir e legalizar o respetivo terreno e já lhe foi explicado que essa 

situação não é a correta, nem legal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre a questão da limpeza da barragem de Vales Mortos, o Sr. Vereador Francisco Godinho diz que apesar 

dos avanços e recuos nesse processo, é para avançar com a limpeza, tendo já sido efetuada a limpeza da 

linha de água. A pandemia aumentou muito os custos das obras e decidiu-se fazer um levantamento 

topográfico exaustivo, para quantificar o volume de lamas, para que se avance com um procedimento que 

não venha a ficar deserto e numa próxima reunião da Câmara será apresentado um reforço de verba para se 

fazer a consulta prévia. Contudo, na sua opinião esta situação não foi provocada unicamente pela descarga 

do efluente da ETAR de Vales Mortos, mas foi uma decisão do município assumir a limpeza e assim irá 

acontecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite, em relação às duas referidas construções, pergunta se, com as ligações à 

rede de água e a baixada da eletricidade, não era evidente o nascimento de obras não licenciadas.  

Questionou ainda se, em relação às águas inquinadas, as decisões partem de avaliações pessoais ou de 

dados técnicos.  

Reportando-se ao assunto já abordado sobre os contentores de lixo, refere que, quando foi eleito na 

Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, abordou nesse 
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órgão, o assunto do desaparecimento de contentores em Vale Côvo, que teriam sido retirados pela Câmara 

Municipal e questiona se há intenção de solucionar esse problema. -------------------------------------------------------- 

 

Em relação à ligação da eletricidade nas obras, o Sr. Presidente lembra que é um assunto que não é da 

competência da Câmara Municipal e o Sr. Vereador Francisco Godinho, sobre a referência à qualidade da 

água, recorda que disse na sua intervenção, tratar-se de uma opinião pessoal e em relação aos contentores 

de lixo naquela União de Freguesias será também enviada aos eleitos uma informação técnica, com dados 

concretos sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão interveio para dizer que também fez, por escrito, uma reclamação sobre a 

colocação de lixo e o Sr. Vereador Francisco Godinho respondeu que também lhe será enviada, por escrito, a 

resposta a essa reclamação.  

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão perguntou ainda se existe algum gabinete destinado aos vereadores, onde 

possam reunir e receber os munícipes, tendo o Sr. Presidente respondido que existe um gabinete destinado 

aos vereadores da oposição, tal como já existia em anteriores mandatos. ---------------------------------------------- 

 

 

Período de intervenção do público 

Interveio o Sr. António Mariano, residente em Pias, que começou por cumprimentar o novo Órgão Executivo, 

para o qual deseja quatro anos de sucessos em prol do nosso município e regozija-se com a presença na 

reunião, das duas técnicas da autarquia, que considera ser oportuna e uma boa medida neste inicio de 

mandato.  

Levantou uma questão relacionada com a vacinação da terceira dose da Covid e da gripe no nosso concelho, 

devido a alguns constrangimentos que ontem ocorreram, dado que os utentes foram contactados para 

comparecer de manhã, mas o processo de vacinação iniciou-se apenas às 15h00.  

Questionou ainda sobre os resíduos na área de lazer, na estrada da Pipa, em Pias. ---------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Carlos Alves informou sobre o processo de vacinação, referindo que é um assunto 

acompanhado pela autarquia desde março de 2020, em conjunto com o Centro Operacional de Proteção Civil 

e em concreto sobre o inicio da vacina da terceira dose da Covid e vacina da gripe, informa que foi 

contactado pelo Dr. Edmundo, do Centro de Saúde Serpa, no passado sábado pelas 14h00 a informar da 

necessidade de se ativar novamente o centro de vacinação, contudo, tem havido uma lacuna muito grande 

por parte da entidade que está a tratar da vacinação e a Câmara não recebeu qualquer informação oficial por 

parte da ULBSA a dar conhecimento dessa necessidade de ativação do centro de vacinação. 

No entanto, mesmo no fim de semana começou-se logo a fazer os necessários contactos, processo 

acompanhado pelos nossos técnicos da Proteção Civil, com equipas de limpeza e jardinagem e em 24h00 

ficou montado o centro de vacinação no pavilhão Carlos Pinhão, com as condições necessárias ao seu 

funcionamento e preparado para utilização por pessoas com mobilidade reduzida, estando pronto a iniciar a 

vacinação, ainda na segunda-feira, a partir das 14h00, dado que está previsto que decorra entre as 14h00 e 

as 20h00. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



         Ata n.º 21/2021 – 20 de outubro 

  

61 
 

Seguiu-se o Sr. Vereador Francisco Godinho, que começou por cumprimentar o Sr. António Mariano, 

realçando a forma correta como desempenhou as suas funções de vereador no anterior mandato e 

congratular-se por continuar a ser uma pessoa interessada pelos assuntos da sua freguesia e do concelho e 

em relação à questão colocada sobre a estação elevatória, informa que existe no setor de aprovisionamento, 

um procedimento a decorrer, para realização da obra, pois no primeiro procedimento  os candidatos tiveram 

que ser excluídos, porque os valores apresentados foram superiores aos valores lançados pela autarquia.  

Contudo, será enviado por email uma informação detalhada sobre a situação em que se encontra o referido 

procedimento para esta obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção da munícipe Ângela Madeira, residente em Serpa, que questionou sobre os critérios 

que foram adotados para a utilização do espaço público, para funcionamento de uma esplanada do 

restaurante sito na Rua Dr.Ramon Nonato de Lá Féria, que implicou a deslocação dos contentores de lixo, 

sentindo-se a munícipe prejudicada com essa situação, enquanto moradora na referida rua. 

 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara informa que foram cumpridos todos os requisitos e normas 

técnicas para a instalação da esplanada no espaço atual, pois junto à estrada poderia trazer algum perigo, 

além de que, trata-se de proprietários do restaurante que regressaram a Serpa, que mostraram iniciativa e 

tentamos colaborar para permitir a fixação de pessoas no nosso concelho e embora alguém se possa sentir 

prejudicado com a deslocação dos contentores de lixo para outra zona da rua, verificados os prós e os contra, 

considerou-se que seria vantajoso a atual localização da esplanada.  

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Francisco Godinho acrescentou que a colocação dos contentores noutro 

local naquela zona habitacional, não causa muitos transtornos aos residentes e respeitou os critérios de 

abrangência e cobertura de área que está legalmente estipulado pelas entidades reguladoras, para a receção 

de resíduos domésticos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda o munícipe Domingos Godinho, para desejar felicidades e um bom trabalho aos atuais eleitos 

da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda o Sr. Vereador Carlos Alves para desejar as boas vindas e dizer que estamos sempre 

disponíveis para ouvir os munícipes, que coloquem as suas questões, pois continuamos empenhados em 

resolver os problemas do concelho e as suas opiniões podem ajudar a melhorar o trabalho dos eleitos e 

dirigindo-se ao Sr. António Mariano, manifesta o agrado pela sua presença e lembra o respeito que sempre 

houve entre todos os eleitos do anterior mandato e é isso que espera também no atual mandato 

 

Antes de terminar a reunião, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos munícipes, fazendo votos que as 

reuniões públicas da Câmara Municipal e também da Assembleia Municipal, sejam muito participadas.  

 

Para o mandato de 2021/2025, as reuniões da Câmara Municipal serão secretariadas pela funcionária 

Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, sendo substituída nas suas férias e faltas pela funcionária 

Gertrudes de Fátima Fialho Valente, Técnica Superior, de acordo com o despacho do Presidente da Câmara, 

datado de 18 de outubro de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto no n.º 4 do 

artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em minuta, por unanimidade, os 

seguintes assuntos: 

 

1. Regimento da Câmara Municipal 

2. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal 

3. Fixação do número de vereadores a tempo inteiro  

4. Proposta de delegação de competências  

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

de Nossa Senhora, n.º 19 – 1.º e s/n, em Serpa – Requerente: Carlos Alberto Picareta Sotero  

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

dos Farizes, 31 e 31-A, em Serpa – Requerente: Arlinda de Guadalupe Abraços Felizardo   

7. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua das Portas de Beja, n.º 33 em Serpa – 

Requerente: Maria da Conceição Monteiro Costa Correia 

8. Anúncio n.º 95492/2021 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do Calvário, n.º25 e 

27, em Serpa – Requerente: Magismagno Mediação Imobiliária 

9. Anúncio n.º 96027/2021 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Quarteis, n.º 6, 

em Serpa – Requerente: Tânia Ângelo 

10. Anúncio n.º 94473/2021 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do Rossio, n.º 36 em 

Serpa – Requerente: Magismagno Mediação Imobiliária 

11. Reconhecimento da atribuição de nome de rua (Rua Eça de Queiroz, em Pias) 

12.  Proposta de transferência de verbas para apoio ao funcionamento das Escolas Básicas de 1.º Ciclo e 

dos Jardins de Infância da Rede Pública do Concelho (agrupamento de Escolas n.º 1 e n.º 2) para o 

ano letivo 2021/2022 

13. Proposta de cedência de viaturas às escolas para as visitas de estudo – Normas para o ano letivo 

2021/2022 

14. Programa Eco-Escolas – Parceria com as escolas para o ano letivo 2021/2022 

15. PMARCHS – Programa de Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Proposta de apoio 

16. Projeto “Novas Tecnologias para o Turismo na Raia” - Candidatura transfronteiriça entre os 

municípios de Serpa, Aroche e Aracena 

17. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

18. Proposta de apoio a edição do livro “Além o Alentejo” 

19. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para arranque de olival (artigo 78, secção AA 

de Serpa) – Requerente: Alzira da Conceição Pires Teixeira 

20. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para instalação de rega gota a gota (artigo 19, 

secção F de Brinches) – Requerente: Nelson José Lascas Vieira  

21. Administração Regional de Saúde do Alentejo - Parecer sobre escalas de turnos de serviço das 

farmácias do concelho para o ano de 2022 

22. Protocolos com a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social, para Atividades 

de Animação e Apoio à Família (2020/2021) e Oficinas de Verão 2021 - Acerto de Contas 
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23. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 4.ª Fase 

24. Moto Clube de Vila Verde de Ficalho/Os Zangões do Chança – Licenciamento de prova 

25. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples sobre prédios rústicos em Brinches – 

Requerente: Duarte José Acabado Ribeiro da Fonseca 

26. Pedido de parecer sobre constituição de compropriedade de prédios rústicos na freguesia de Vila 

Verde de Ficalho – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

27. Constituição de propriedade horizontal no prédio sito na Rua Quente, n.º 7 e 9 em Serpa – 

Requerente: Paulo António Capela Cunha Carvalho 

28. Comissão de Festas de Santa Iria – Licença de recinto improvisado 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h30 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 18 

de outubro de 2021, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 
 
 
    O Presidente da Câmara                          A Secretária 
 

 
_______________________________   _________________________ 
   João Francisco Efigénio Palma          Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 21/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 20 de outubro de 2021 

 
 
 
ANEXO 1–Regimento da Câmara Municipal de Serpa 

 

 

ANEXO 2 – Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para arranque de olival (artigo 78, secção 

AA de Serpa) – Requerente: Alzira da Conceição Pires Teixeira – Plantas  

 

 

ANEXO 3 - Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para instalação de rega gota a gota (artigo 

19, secção F de Brinches) – Requerente: Nelson José Lascas Vieira - Plantas 

 

 

ANEXO 4 - Administração Regional de Saúde do Alentejo - Parecer sobre escalas de turnos de serviço das 

farmácias do concelho para o ano de 2022 

 

 

ANEXO 5 - Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 4.ª Fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


