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ATA N.º 4/2021 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 17 de fevereiro de 2021 

  

 

Presenças 

 

Presidente  Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 4/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

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

pela Lei n.º 28/2020, de 28 de julho e Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro, realizou-se por 

videoconferência (Zoom), a reunião do Órgão Executivo, no dia 17 de fevereiro de 2021, pelas 

catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro.  

 

Aprovação da Ata n.º 3/2021 

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 3, relativa à reunião realizada no dia 3 de fevereiro, a qual foi 

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

por não ter participado na reunião.  

 

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

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

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

 

1. Primeira revisão ao Orçamento e primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal  

2. Lote 45 da Zona Industrial de Serpa – Pedido de alteração de titularidade 

3. Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio artigo 377 D-1, 

de Vila Nova de S.Bento (Herdade da Charneca) - Requerente: Charneca Velha – Sociedade 

Agrícola, Turística e Imobiliária, SA 

4. Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio rústico, artigo 

92-J, em Serpa (Alto da Forca) - Requerente: Francisco José Palma Ramos 

5. Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio rústico, artigo 

50-D, em Vale de Vargo (Corte) - Requerente: Sixto Vazquez – Unipessoal, Ldª  

6. Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio rústico, artigo 

51-D, em Vale de Vargo (Corte) - Requerente: Sixto Vazquez – Unipessoal, Ldª  

7. Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio rústico, artigo 7-

E, em Serpa (Herdade do Grou ou lote Louro Rodrigues) - Requerente: Mónica Isabel Mateus 

Braga 

8. CIMBAL – Plano Intermunicipal de Eficiência Energética do Baixo Alentejo (PIEEBA) – 

Repartição de encargos 
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9. CIMBAL – Comparticipação dos municípios para o ano de 2021 

10. CIMBAL – Candidatura Intermunicipal “Proteção contra riscos de incêndios – Baixo Alentejo” 

– Comparticipação  

11. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2021 

12. Pedido de licenciamento da primeira alteração ao loteamento titulado pelo alvará 4/2004 

(Ferragial do Telheiro, em Vale de Vargo) – Requerente: Bernardino José de Almeida 

Barradas 

13. Associação do Cante Alentejano Os Cardadores (Castro Verde) – Pedido de apoio  

14. Direito de preferência do prédio sito na Rua Fonte do Hortezim, n.º 12 em Serpa – 

Requerente: Josefa Pereira Tomé 

15. Direito de preferência do prédio sito na Rua das Portas de Moura, n.º 27 em Serpa (Anúncio 

n.º 57203/2021) – Requerente: Carla Sofia Parreira Cavaco 

16. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 7.ª fase 

17. Proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa II 

18. Proposta de aprovação de projeto de execução para “Criação de Fontes na Praça da 

República, em Serpa” 

19. Proposta de projeto de remodelação do edifício da Sociedade 1.º de Junho Brinchense, para 

a futura “Casa do Rio”, em Brinches 

20. Estatuto do Direito de Oposição – Relatório da avaliação respeitante ao ano de 2020 

21. Prescrição de dividas ao município de Serpa 

22. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

23. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Primeira revisão ao Orçamento e primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal 

De acordo com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) e 33º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do 

Partido Socialista, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a primeira revisão ao Orçamento 

e Plano Plurianual de Investimentos, de acordo com os documentos que se anexam à presente ata, 

dela fazendo parte integrante.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Lote 45 da Zona Industrial de Serpa – Pedido de alteração de titularidade 

Em informação datada de 8 de fevereiro, o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico, refere 

que, na reunião do órgão executivo de 28.12.2020 foi deliberado atribuir à empresa “Cardinal 

d´Outono, Lda.”, o lote 45 da Zona Industrial de Serpa, para a instalação de uma plataforma logística 

de apoio à comercialização de produtos da empresa “Conservas Evaristo, Lda”. 

Entretanto, e decorrente do processo de contabilidade da empresa “Cardinal d´Outono, Lda.”, foi 

necessário constituir uma nova empresa, pelo que, foi solicitado ao município que a titularidade do 
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lote 45 da Zona Industrial de Serpa, atualmente em nome de “Cardinal d´Outono, Lda.”, com o NIPC 

515 024 490 seja mudada para “Daniel Evaristo, Lda.”, com o NIPC 515 689 742. 

Consideram que o pedido reúne condições para ser deferido, uma vez que se mantêm os 

pressupostos iniciais. Assim, no seguimento da deliberação do órgão executivo já referida, solicitam 

que este assunto seja objeto de deliberação por parte da Câmara Municipal. ---------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração da 

titularidade do lote n.º 45 da Zona Industrial de Serpa, atualmente em nome de “Cardinal d´Outono, 

Lda.”, para “Daniel Evaristo, Lda”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

3. Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio artigo 377 D1, 

de Vila Nova de S.Bento (Herdade da Charneca) - Requerente: Charneca Velha – Sociedade 

Agrícola, Turística e Imobiliária, SA 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 28 de janeiro do corrente ano, 

procede à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em 

vigor, do prédio 377 D-1 de Vila Nova de São Bento, para arranque e posterior plantação de olival.  

 

1. 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 (predominantemente) 

- Outros Espaços Agrícolas 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Ecológica Nacional; 

- Reserva Agrícola Nacional; 

- Domínio Publico Hídrico; 

- Sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou exemplares isolados. 

 

2.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. ------------------------------------------------ 
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 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer 

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque e posterior plantação de olival no 

prédio 377 D-1, de Vila Nova de São Bento.  

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

 

 

4. Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio rústico, artigo 

92-J, em Serpa (Alto da Forca) - Requerente: Francisco José Palma Ramos 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 4 de fevereiro do corrente 

ano, procede à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial 

em vigor do prédio 92- J da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), para arranque e 

posterior plantação de olival.  

 

Situação do prédio rústico denominado "Alto da Forca", sito ao artigo 92-J, da União de Freguesias 

de Serpa (Salvador e Santa Maria), face à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa, aprovada 

por deliberação da Assembleia Municipal de Serpa, em sessão de 27 de setembro de 2019 e 

publicada no Diário da República n.º 29/2020, de 11 de fevereiro, na II.ª Série, através do Aviso n.º 

2361/2020 “Aprovação das medidas Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa”: 

 

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

metros) de acordo com o nº 2 do artigo 1º esta sujeito as Medidas Preventivas Revisão PDM 

de Serpa. 

 

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

sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações: 

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

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

de intervenção superior a 1000 m2; 

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

vinculativo a emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

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

plantação de olival referente ao prédio rustico 92-J denominado “Alto da Forca” - “Zona 

estabelecida para proteção das zonas urbanas com maior densidade populacional da exposição aos 

impactos negativos do ponto de vista ambiental das atividades agrícolas intensivas”. ----------------- 
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 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer 

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque e posterior plantação de olival, no 

prédio rustico 92- J denominado “Alto da Forca”, na União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria).   

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

 

5. Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio rústico, artigo 

50-D, em Vale de Vargo (Corte) - Requerente: Sixto Vazquez – Unipessoal, Ldª  

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 4 de fevereiro do corrente 

ano, procede à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial 

em vigor do prédio rústico artigo 50-D de Vale de Vargo, para arranque e posterior plantação de 

olival.  

 

1.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 Ecológica Nacional; 

- Captações de agua publica para abastecimento publico 

 

2.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. ------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer 

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque e posterior plantação de olival no 

prédio rústico artigo 50-D de Vale de Vargo. 

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------ 
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6. Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio rústico, artigo 

51-D, em Vale de Vargo  (Corte) - Requerente: Sixto Vazquez – Unipessoal, Ldª  

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 4 de fevereiro do corrente 

ano, procede à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial 

em vigor do prédio rústico 51-D de Vale de Vargo, para arranque e posterior plantação de olival.  

 

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

na redação em vigor): 

 

Carta de Ordenamento 

- Outros Espaços Agrícolas (predominantemente); 

- Espaços Agrossilvopastoris . 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Ecológica Nacional; 

- Reserva Agrícola Nacional; 

- Domínio Publico Hídrico; 

- Outros Elementos (reservatório das Ferrarias). 

 

2.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. 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer 

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque e posterior plantação de olival no 

prédio rústico artigo 51-D de Vale de Vargo. 

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------ 
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7. Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio rústico, artigo 

7-E, em Serpa (Herdade do Grou ou lote Louro Rodrigues) - Requerente: Mónica Isabel 

Mateus Braga 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 8 de fevereiro do corrente 

ano, procede à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial 

em vigor do prédio rústico artigo 7-E da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), para 

arranque e posterior plantação de olival.  

 

1.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 (predominantemente); 

- Outros Espaços Agrícolas; 

- Espaços Agrícolas de regadio. 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Ecológica Nacional; 

- Reserva Agrícola Nacional; 

- Domínio Publico Hídrico; 

- Sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou exemplares isolados; 

- Perímetro Hidroagrícola; 

- Rede Elétrica de Media/baixa Tensão. 

 

2.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 estes pedidos de parecer de arranque e posterior plantação de olival, o Sr. Presidente lembra 

que a Câmara apenas se pronuncia sobre as medidas preventivas, porque em todos os pedidos, na 

carta de condicionantes, há sempre reserva ecológica, ou agrícola ou domínio público hídrico e para 

ser efetuado qualquer arranque e posterior plantação, carece de parecer das respetivas entidades. 
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O Sr. Vereador Manuel Soares disse que, em relação ao parecer técnico, sobre aquilo que é a 

viabilidade e o enquadramento ou a inviabilidade, os eleitos do PS votam favoravelmente, mas 

pretendem que fique claro que, embora sejam favoráveis por princípio, quanto ao parecer emitido, 

são contra esta proliferação do olival intensivo e da monocultura.  

O Sr. Presidente da Câmara disse que, se há uma preocupação, que é pertinente, de haver uma 

intensificação da agricultura e muito em particular da cultura superintensiva de olival, o que é 

submetido a parecer do Órgão Executivo é apenas uma pequena parte dos processos, porque, na 

sua maioria nem carecem deste parecer, por isso, estão todos de acordo com a preocupação 

manifestada pelo Vereador Manuel, sobre aquilo que está a acontecer com a ocupação do solo, 

muito em particular, monocultura e superintensiva e já temos manifestado essa preocupação às 

entidades competentes e entendemos que deveria ser considerada a hipótese de se fazer fora dos 

perímetros urbanos, o que se pode fazer dentro dos perímetros urbanos,  ou seja a elaboração de 

um documento que fosse suficientemente elucidativo do ordenamento do solo rural. Esperemos 

que o próximo quadro comunitário seja bastante elucidativo e ajude a regular esta situação, 

apoiando uma agricultura mais sustentável e mais amiga do ambiente porque, se assim for, os 

mesmos que hoje fazem cultura superintensiva porque os incentivos são os financiamentos, se 

houver incentivos para outro tipo de cultura, irão fazer o que lhes é permitido candidatar. E, 

existindo alguma cultura superintensiva, ela tem que ter regras bem definidas e quem de direito, 

que as faça cumprir.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer 

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque e posterior plantação de olival no 

prédio rústico artigo 7-E da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria).  

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

 

 

8. CIMBAL – Plano Intermunicipal de Eficiência Energética do Baixo Alentejo (PIEEBA) – 

Repartição de encargos 

Procedeu-se à análise do email enviado pela CIMBAL, em 24 de março de 2017, respeitante ao plano 

intermunicipal de eficiência energética do Baixo Alentejo: 
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Em 5 do corrente mês de fevereiro, a Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo 

cabimento sequencial n.º 23090/2021.  

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, proceder ao pagamento à CIMBAL – Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Alentejo, do valor de 6.512,85 € (seis mil, quinhentos e doze euros e oitenta 

e cinco cêntimos), IVA incluído, respeitante à aquisição de serviços para elaboração do plano 

intermunicipal de eficiência energética do Baixo Alentejo. ---------------------------------------------------- 

 

 

9. CIMBAL – Comparticipação dos municípios para o ano de 2021 

Através de email datado de 12 de janeiro do corrente ano, a CIMBAL envia o mapa respeitante às 

comparticipações dos municípios associados para o ano de 2021: 

 



                                                                      Ata n.º 4/2021 – 17 de fevereiro 

 

11 

 

 

Em 5 do corrente mês de fevereiro, a Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo 

cabimento sequencial n.º 23088/2021. 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou por unanimidade, proceder ao pagamento à CIMBAL – Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Alentejo, do valor mensal de 3.282,72€ (três mil, duzentos e oitenta e dois 

euros e setenta e dois cêntimos), referente à comparticipação deste município no ano de 2021.  

 

 

10. CIMBAL – Candidatura Intermunicipal “Proteção contra riscos de incêndios – Baixo 

Alentejo” – Comparticipação  

Procedeu-se à análise do seguinte oficio, enviado pela CIMBAL, em 24 de novembro do ano transato, 

respeitante à candidatura intermunicipal “Proteção contra riscos de incêndios – Baixo Alentejo: 
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Sobre este assunto, o Gabinete de Proteção Civil informa que se trata de uma candidatura para a 

aquisição de equipamentos destinados à proteção e socorro das populações, no âmbito da proteção 

contra de risco de incêndios, enquadrada no Eixo 8 Ambiente e Sustentabilidade – Prioridade de 
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investimento 6.3., do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no uso do Recurso 

(POSEUR). 

A presente candidatura foi aprovada por unanimidade, pelo conselho intermunicipal na reunião de 

14 de outubro de 2019. 

O município propôs candidatar, a aquisição de 2 biotrituradores moveis para apoio na execução de 

faixas de gestão de combustível no concelho e a conceção e produção de documentação para 

sensibilização da população face à sua defesa contra risco de incêndio rurais. 

As componentes candidatadas totalizam os 56.637,85€ com a contrapartida publica nacional de 

8.495,68€. 

Informam ainda que os pedidos de pagamento efetuados até ao mês de abril, pela entidade gestora 

da candidatura, são majorados em 100%, o que traduz na possibilidade de devolução da 

contrapartida publica nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No dia 5 do corrente mês de fevereiro, a Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo 

cabimento sequencial n.º 23089. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento à CIMBAL – Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Alentejo, do valor de 8.495,68 € (oito mil, quatrocentos e noventa e cinco 

euros e sessenta e oito cêntimos), respeitante à candidatura intermunicipal “Proteção contra riscos 

de incêndios – Baixo Alentejo”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2021 

Através de email datado de 22 de dezembro do ano transato, o Conservatório Regional do Baixo 

Alentejo, na sequência da Assembleia Geral realizada no dia 3 de dezembro, informa que a 

comparticipação anual desta autarquia para o ano de 2021 é de 4.800,00€.  

Em 12 do corrente mês de fevereiro, a Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo 

cabimento n.º 23133/2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador António Mariano perguntou se a Câmara tem algum levantamento feito para saber 

quantos jovens do concelho de Serpa, têm usufruído, e neste momento, frequentam o 

Conservatório, tendo a Sr.ª Vereadora Odete Borralho informado que, atualmente temos um aluno 

a frequentar o Conservatório por paralelismo pedagógico e cinco alunos que frequentam aulas de 

Sevilhanas e Guitarra Portuguesa.  

O Sr. Presidente acrescentou que nos últimos anos, temos celebrado um protocolo com a Sociedade 

Filarmónica de Serpa para que os alunos da Banda possam usufruir também do Conservatório com 

alguns instrumentos específicos. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Sobre o assunto foi deliberado, por unanimidade, proceder à transferência para o Conservatório 

Regional do Baixo Alentejo, do valor de 4.800€ (quatro mil e oitocentos euros), respeitante à 

comparticipação para o ano de 2021. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Pedido de licenciamento da primeira alteração ao loteamento titulado pelo alvará 4/2004 

(Ferragial do Telheiro, em Vale de Vargo) – Requerente: Bernardino José de Almeida 

Barradas  

Sobre o assunto acima designado, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informou 

o seguinte:  

 

«A. Análise:  

 

1. Âmbito do pedido:  

Respeita a presente pretensão à realização de operação urbanística sujeita a controlo prévio na 

figura de alteração ao loteamento no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), 

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

 

2. Caracterização do pedido:  

Trata-se do pedido de licenciamento da 1ª alteração ao loteamento titulado pelo Alvará n.º4/2004, 

aprovado por deliberação tomada em reunião de Câmara de 29 de setembro de 2004, referente ao 

prédio rústico sito em Vale de Vargo, descrito sob o n.º00806/020718 e inscrito na matriz predial 

sob o artigo 216 – secação C, da (extinta) Freguesia de Vale de Vargo.  

O pedido é requerido pelo proprietário do Lote 7.  

O loteamento é constituído por 9 lotes com uso destinado a Habitação, compostos por 1 fogo, de 

moradia unifamiliar, garagem e logradouro.  

 

3. Proposta de alteração ao loteamento:  

A proposta consiste na alteração dos índices de implantação e de construção do Lote 7, para a 

criação de um telheiro no limite tardoz do lote, com área de 33 m2 e um telheiro junto à habitação, 

com área de 9 m2, representado um aumento de área de implantação/construção no lote de 42m2 

relativamente à situação existente.  

 

Lote 7 (proposto): 

 

 

É também proposta a criação de um portão e muro adjacente com 2 m de altura, no alçado tardoz 

de todos os lotes, conforme apresentado na Planta de Síntese (Des. nº2).  
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Em Memória Descritiva, é indicado: “(…) Pretendem todos os requerentes dos lotes que seja criada 

pela Autarquia uma rua de acesso à parte posterior dos mesmos, uma vez que o terreno é de 

domínio público.”.  

 

4. Enquadramento no PDM de Serpa:  

A área de intervenção do loteamento enquadra-se, de acordo com o definido no Regulamento do 

PDM de Serpa, em “Solo Urbano: Espaços Residenciais” (artigos 42º e 45º), sem condicionantes.  

Verifica-se que a alteração ao loteamento proposta cumpre com os índices definidos no Quadro 

Regulamentar do Solo Urbano constante no Anexo 4 do Regulamento do PDM de Serpa, para a zona 

onde o mesmo se insere: 

 

 

 

 

 

 

5. Cedências:  

Não há lugar a alteração nas áreas de cedência previstas no loteamento, uma vez que se mantém o 

mesmo número de lotes/fogos existentes e a mesma área de construção/fogo relativamente às 

necessidades de estacionamento (2 lugares/ fogo com a. c. entre 120m2 e 300m2).  

 



                                                                      Ata n.º 4/2021 – 17 de fevereiro 

 

16 

6. TRIU:  

Não há lugar ao pagamento de taxas relativamente ao reforço das infraestruturas urbanísticas, uma 

vez que, de acordo com o definido na alínea e) do n.º1 do Art.º58º do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais: “C — é a superfície total em m2 de pavimento prevista na operação, 

destinados ou não à habitação, excluindo as áreas destinadas a estacionamento e anexos.” 

 

7. Autorização dos restantes proprietários (n.º3 do Art.º27º do RJUE):  

O pedido vem acompanhado da autorização escrita dos titulares da maioria da área dos lotes 

constantes no Alvará de loteamento, a declarar que estão de acordo com a alteração ao loteamento 

proposta.  

 

B. Proposta:  

Face ao supra exposto:  

B.1) submete-se à consideração superior a decisão sobre a aprovação do loteamento proposta, uma 

vez que a criação de novos acessos aos lotes no limite tardoz dos mesmos, depende da execução do 

arruamento nesse limite do loteamento.  

Anteriormente, já tinha sido solicitada essa alteração ao loteamento, tendo a Câmara informado, 

através do Ofício n.ºS/15949/2009 de 05-11-2009, constante no processo de obras n.º639/03, que 

“(…) não se considera viável a abertura de saídas para o terreno tardoz do Loteamento, dado que o 

mesmo é pertença desta Autarquia e não está prevista a criação de qualquer arruamento nesse 

local (…)”.  

Na Memória Descritiva entregue juntamente com o presente pedido de alteração ao loteamento, é 

indicado: ”(…) Pretendem todos os requerentes dos lotes que seja criada pela Autarquia uma rua 

de acesso à parte posterior dos mesmos, uma vez que o terreno é de domínio público.”.  

Havendo decisão Superior favorável à execução da via, a mesma deverá ser compatibilizada com as 

cotas de soleira a definir para os portões de acesso aos lotes;  

B.2) havendo decisão Superior favorável à execução da via no limite tardoz dos lotes (ponto B.1), 

considera-se que o pedido da 1ª alteração ao loteamento reúne as condições exigíveis para ser 

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

De acordo com o definido no n.º7 do Art.º27º do RJUE, a alteração da licença dá lugar a aditamento 

do alvará, devendo a mesma ser comunicada oficiosamente à Conservatória do Registo Predial para 

efeitos de averbamento, contendo a comunicação os elementos em que se traduz a alteração.» 
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 Deliberação  

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

primeira alteração ao loteamento titulado pelo alvará 4/2004 (Ferragial do Telheiro, em Vale de 

Vargo). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

13. Associação do Cante Alentejano Os Cardadores (Castro Verde) – Pedido de apoio  

Foi analisado o seguinte pedido de apoio, apresentado pela Associação Cante Alentejano Os 

Cardadores: 

 

 

 

Sobre o assunto, a Casa do Cante informa que o vídeo, embora inclua imagens do Cante em Serpa 

(Cortejo da Páscoa e outras), não se destina especificamente a nenhum município, mas aos 

cantadores dos grupos corais de todos os concelhos. O objetivo é sensibilizar os cantadores e as 
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entidades com responsabilidade no Cante para não se deixarem abater pelas dificuldades que a 

pandemia está a trazer. Há muitos grupos em risco de não regressarem à atividade, incluindo alguns 

do concelho de Serpa, se não houver uma resposta coletiva. O facto de o pedido de apoio também 

ser dirigido à Casa do Cante (portanto à CMS, à qual a Casa do Cante pertence), está relacionado 

com o destaque que estas instituições têm na preservação e promoção do Cante, nomeadamente 

na execução do Plano de Salvaguarda assumido perante a UNESCO. Não tendo, obviamente, 

obrigação de apoiar a iniciativa em causa, solicitações como esta surgem por causa do protagonismo 

que a CMS e a Casa do Cante têm neste âmbito e que é reconhecido por todos. 

Propõem a atribuição de 500 euros como forma de apoio a este trabalho. -------------------------------- 

 

 Intervenções  

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares questiona a quantos municípios terá sido 

solicitado este apoio e no caso de a verba recebida de todos os municípios ser superior ao 

necessário, pergunta se é habitual o valor restante reverter a favor da associação, ou se existe outro 

procedimento nestas situações.  

O Sr. Presidente informou que, na altura em que o pedido de apoio foi enviado para a Câmara de 

Serpa, a associação ainda não tinha obtido resposta dos pedidos que tinham efetuado a outras 

entidades, mas de facto, não foi questionada a associação sobre o destino da verba que 

eventualmente possa sobrar, se for esse o caso. Sugeriu que seja enviado oficio para a associação a 

questionar se já obtiveram apoios de outras entidades. -------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação 

de Cante Alentejano Os Cardadores, um subsidio no valor de 500,00 (quinhentos euros) para apoio 

no trabalho/projeto intitulado “Moda da Pandemia” e solicitar que nos seja prestada a informação 

sobre eventuais apoios que já tenham obtido por parte de outras entidades para este projeto.  

 

 

14. Direito de preferência do prédio sito na Rua Fonte do Hortezim, n.º 12 em Serpa – 

Requerente: Josefa Pereira Tomé 

Em 9 do corrente mês de fevereiro, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa 

que os requerentes (Josefa Pereira Tomé e Eliziário Francisco Garcia) na qualidade de proprietários 

do imóvel, comunicam a intenção de procederem à venda do mesmo. 

O pedido não foi requerido através do site “casa pronta” (https://www.casapronta.pt/CasaPronta/).  

Considerando a localização do prédio (Rua da Fonte do Hortezim, n.º12, em Serpa), descrito com 

área total de 396m2, área coberta de 140m2, área descoberta de 256m2 e o valor (125.000,00 

Euros), consideram que a Autarquia poderá não ter 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 Fonte do Hortezim, n.º 12 em Serpa, pelo valor proposto de 125.00,00€ (cento e 

vinte e cinco mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Direito de preferência do prédio sito na Rua das Portas de Moura, n.º 27 em Serpa (Anúncio 

n.º 57203/2021) – Requerente: Carla Sofia Parreira Cavaco 

Nº Pedido - 57203/2021; Data do Anúncio - 05-02-2021 
Data de Disponibilização no Site - 05-02-2021 
Requerente: Carla Sofia Parreira Cavaco  
Vendedor(es) 

Maria da Consolação Piçarra - Cabeça de Casal 

Comprador(es) 

       Carla Sofia Parreira Cavaco 
 

Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ---- 
Descrição em Ficha - ---- 
Artigo Matricial - 598 
Quota Parte - 1/1 
Fração Autónoma - ---- 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 160.4 m2 
Área Total - 290 m2 
Arrendado - Não 
Destino – Habitação 
   
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua das Portas de Moura n.º 27 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa –  
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 58000; Moeda - Euros 
Data previsível do negócio - 19-02-2021 
 

Em 9 do corrente mês de fevereiro, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa 

que, considerando a localização do prédio, na Rua das Portas de Moura, n.º27, em Serpa, na União 

de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), a área total (290,00m2), área privativa (160,40m2) 

e o valor (58.000,00 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 das Portas de Moura, n.º 27 em Serpa, pelo valor proposto de 58.000,00€ 

(cinquenta e oito mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 7.ª fase 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em 11 do corrente mês de fevereiro, informa que, apesar de 

não estarem a decorrer aulas presenciais, há alunos que, por não terem no local de residência meios 

informáticos e de conetividade que lhes permita aulas à distância, têm que frequentar uma das 

escolas de referência/acolhimento para aulas presenciais, pelo que o aluno David Miguel Antunes 

Abrantes, é um dos que se encontra ao abrigo deste regime excecional, necessitando também do 

fornecimento de refeições. 

 

De acordo com as competências do município em matéria de ação social escolar, a encarregada de 

educação solicita para o seu educando, matriculado no 3º ano de escolaridade na Escola Abade 

Correia da Serra, em Serpa, a atribuição de subsídio de refeição pelo escalão A, conforme 

posicionamento do mesmo no escalão de abono de família (1º escalão). 

Para a atribuição deste apoio a Unidade de Gestão Financeira procedeu ao cabimento com o nº 

sequencial 21160. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho disse que este este pedido de apoio, vem no seguimento de 

situações de alguns alunos que não têm possibilidade de receber aulas online em casa e as crianças 

e jovens que não têm condições, ou enquanto não têm condições de acesso às aulas em casa, 

podem frequentar a escola e possivelmente, ao longo do ano letivo outras situações irão surgir, 

dadas as circunstâncias de muitas famílias estarem a perder os seus rendimentos. ---------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos do Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da Secretária 

de Estado Adjunta e da Educação, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir ao aluno 

David Miguel Antunes Abrantes, subsidio de refeição pelo escalão A. ------------------------------------- 

 

 

17. Proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa II 

Através de informação datada de 11 do corrente mês de fevereiro, a Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, apresenta a seguinte proposta de suspensão parcial do Plano de 

Urbanização de Serpa: 

 

PROPOSTA DE SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE SERPA II 

Enquadramento 

O Plano de Urbanização da Cidade de Serpa (PUS), atualmente em processo de revisão conforme 

Aviso n.º 14469/2017, de 30 de novembro, foi publicado pelo Aviso n.º 17228/2012, de 27 de 

dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 321/2013, de 12 de março, objeto de 
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alteração por adaptação e republicação pelo Aviso n.º 6890/2015, de 19 junho e suspenso 

parcialmente pelo Aviso n.º 13275/2017, de 6 de novembro de 2017. 

 

A suspensão de planos municipais está prevista na alínea b) do n.º1 do artigo 126.º do RJIGT1, por 

deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, quando se verifiquem 

circunstâncias excecionais resultantes de alteração significativa das perspetivas de 

desenvolvimento económico e social local ou de situações de fragilidade ambiental incompatíveis 

com a concretização das opções estabelecidas no plano. 

 

A suspensão, nos termos do n.º 7 do mesmo artigo, implica obrigatoriamente o estabelecimento de 

medidas preventivas e a abertura de procedimento de elaboração, revisão ou alteração de plano 

intermunicipal ou municipal para a área em causa, em conformidade com a deliberação tomada. 

 

A presente proposta de suspensão está relacionada com uma alteração significativa das perspetivas 

de desenvolvimento económico local, incompatíveis com as opções do plano em substância e 

horizonte temporal.  De referir, que o enveredar pelo procedimento de suspensão resulta de ser o 

único que apresenta um tempo de tramitação que permite compaginar os objetivos do PUS, 

designadamente os objetivos específicos estabelecidos nas alíneas a), c), e) do n.º 2 do art.º 2.º do 

regulamento do PUS, com as exigências da gestão urbanística. 

 

Objeto 

É objeto de suspensão uma parcela de 4428 m2 qualificada em Planta de Zonamento (planta 1) 

como Espaços de Uso Especial de Equipamentos de Utilização Coletiva de Requalificação Prioritária 

5 – Requalificação do Campo da Feira (EUCR5). Em Planta de Condicionantes (planta 2) não existem 

servidões ou restrições de utilidade pública que impeçam ou limitem o uso e ocupação do solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio. RJIGT - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (designação genérica do 

diploma). 



                                                                      Ata n.º 4/2021 – 17 de fevereiro 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Ata n.º 4/2021 – 17 de fevereiro 

 

26 

 

 

 

Fundamentação 

O espaço em causa, ladeado por infraestruturas de circulação e acesso, confronta ainda com uma 

área classificada em Planta de Zonamento como Espaços de Atividades Económicas Consolidadas. 

Esta área encontra-se totalmente ocupada, não havendo lotes disponíveis, quer para novas 

atividades quer para a expansão das existentes.  

 

Por se tratar de uma situação que diminui significativamente o potencial de crescimento económico, 

a Revisão do PU de Serpa permitiria resolver esta situação, no entanto, a morosidade dos 

procedimentos técnicos e administrativos associados à Revisão de Planos não se coadunam com as 

perspetivas imediatas de desenvolvimento empresarial e crescimento do emprego. 

 

Por outro lado, é entendimento do Executivo que a retirada de uma parcela de 4428 m2, que 

representa 3.58% de um espaço com um total de 123 726 m2, não influência o funcionamento do 

equipamento nem as perspetivas de requalificação futura (planta 3). 

 

Planta 3: Localização e áreas 
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Proposta 

Face ao exposto, propõe-se a suspensão da qualificação em Planta de Zonamento do PU de Serpa 

para a parcela de 4428 m2 que integra o Espaço de Uso Especial de Equipamento de Utilização 

Coletiva de Requalificação Prioritária EUCR 5 – Requalificação do Campo da Feira. 

 

 

 

A suspensão não afeta o definido em Plano Diretor Municipal, pelo que, após a suspensão do PU de 

Serpa vigora este instrumento que, de acordo com a Planta de Ordenamento Urbano, classifica esta 

área como Solo Urbano – Espaços Centrais e Residenciais (Planta 4). 

 

Planta 4: Planta de Ordenamento Urbano do PDM (extrato cidade de Serpa) 
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Obrigatoriedade da Revisão do Plano de Urbanização de Serpa 

A suspensão, nos termos do n.º 7 do artigo 126.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, implica obrigatoriamente o estabelecimento de medidas preventivas e a abertura de 

procedimento de elaboração, revisão ou alteração de plano intermunicipal ou municipal para a área 

em causa, em conformidade com a deliberação tomada. 

 

Uma vez que o Plano já se encontra em processo de Revisão, é dispensada a Deliberação de Inicio 

de Procedimento de elaboração, revisão ou alteração. 

 

Medidas Preventivas 

Nos termos do n. º7 do artigo 126.º do RJIGT a suspensão implica o estabelecimento de medidas 

preventivas, as quais, de acordo com o n. º4 do artigo 134.º podem consistir na proibição, na 

limitação ou na sujeição a parecer vinculativo de várias ações. Assim, para cumprimento ao previsto 

no RJIGT, abaixo são propostas Medidas Preventivas: 

 

Medidas Preventivas 

 

Artigo 1.º 

Âmbito territorial 

São estabelecidas medidas preventivas para a área do Plano de Urbanização da Cidade de Serpa 

objeto de suspensão: parcela de 4428 m2 qualificada em Planta de Zonamento como Espaços de 

Uso Especial de Equipamentos de Utilização Coletiva de Requalificação Prioritária 5 – Requalificação 

do Campo da Feira (EUCR5), adjacente aos Espaços de Atividades Económicas Consolidados e à 

Avenida dos Bombeiros Voluntários de Serpa. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito material 

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

consistem na sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações: 

a) Operações de loteamento e obras de urbanização, de construção, de ampliação, de alteração 

e de reconstrução, com exceção das que sejam isentas de controlo administrativo prévio; 

b) Trabalhos de remodelação de terrenos; 

c) Obras de demolição de edificações existentes, exceto as que, por regulamento municipal 

possam ser dispensadas de controlo administrativo prévio; 

2. A realização das ações previstas no número 1, ficam dependentes de parecer a emitir pela 

Câmara Municipal de Serpa; 
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Artigo 3.º 

Âmbito temporal 

O prazo de vigência das medidas preventivas é de dois anos. 

 

Artigo 4.º 

Regime aplicável 

Às medidas preventivas estabelecidas neste regulamento administrativo, aplica-se o regime 

constante dos artigos 134.º, 136.º, 137.º, 138.º, 140.º, 141.º, 142.º, 143.º e 144.º do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial 

 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República. 

 

__________________________ 

 

Proposta de Deliberação 

 

Face ao exposto propõe-se o seguinte: 

1. Enviar proposta de suspensão parcial do PU de Serpa e respetivas medidas preventivas para 

emissão de parecer sobre a conformidade com as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (conforme 

n.º 3 e n.º 4 do artigo 126.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial). 

 

2. Enviar proposta de suspensão parcial do PU de Serpa e respetivas medidas preventivas para 

deliberação da Assembleia Municipal (conforme alínea b) do n. º1 do artigo 126.º e n.º 1 do 

artigo 137.º do RJIGT). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente diz que a intenção desta suspensão, é fazer uma alteração ao 

loteamento e avançar com mais um lote, com cerca de 1.000 metros, igual aos que já existem (em 

frente aos bombeiros) para que a oficina possa fazer uma ampliação. Pretende-se dar resposta às 

necessidades da empresa (que é de Serpa) que está aí sedeada e que começou a laborar numa nova 

área há pouco tempo, já tem 12 trabalhadores e com a ampliação, pretendem aumentar o número 

de trabalhadores e começar a produzir um equipamento que parece ser essencial na área agrícola, 

para algumas unidades de tratamento de bagaço e de lagares. 

 

Na sequência da informação do Sr. Presidente de que a área necessária para ampliação do lote 

seriam cerca de 1.000 met2, e a área proposta indicada no processo é de 4.428 met2, o Sr. Vereador 

Manuel Soares questiona a que se destina a restante área de cerca de 3.500 met2. 
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O Sr. Presidente disse que, os serviços da autarquia que elaboraram este processo da suspensão 

parcial do PU, consideraram que seria mais facilmente justificável e teria mais hipótese de ser 

validado pela CCDR, se a área fosse maior, do que apenas os 1.000 met2 de que iremos precisar 

para a alteração do loteamento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que a sua pergunta sobre o destino da restante área, foi na 

expetativa de que poderiam haver outros possíveis investidores e fosse pertinente a construção de 

outros lotes e um caminho de acesso às traseiras dos lotes, tendo o Sr. Presidente informado que 

nas traseiras da maioria dos lotes, o terreno ainda não é propriedade da autarquia. ------------------- 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade:  

- Remeter a proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa e respetivas 

medidas preventivas para emissão de parecer sobre a conformidade com as disposições 

legais e regulamentares aplicáveis à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Alentejo (conforme n.º 3 e n.º 4 do artigo 126.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial); 

 

- Submeter à Assembleia Municipal, a proposta de suspensão parcial do Plano de 

Urbanização de Serpa e respetivas medidas preventivas, em cumprimento da alínea b) do 

n.º1 do artigo 126.º e n.º 1 do artigo 137.º do RJIGT.  

 

 

 

18. Proposta de aprovação de projeto de execução para “Criação de Fontes na Praça da 

República, em Serpa” 

A Divião de Cultura e Património, em 9 do corrente mês de fevereiro, informa que, executado pela 

empresa EnHidrica – Consultores de Engenharia Ambiental, Ld.ª tendo como coordenadora a Eng.ª 

Conceição Vieira, o projeto foi contratado através de procedimento de ajuste direto n.º 36/2020, 

tendo como base o caderno de encargos e respetivos anexos. Este procedimento insere-se na 

candidatura n.º POSEUR-02-1708-FC-000082 “Serpa Terra Forte no Ambiente: Adaptação às 

Alterações Climáticas”. 

O Anteprojeto deu entrada no dia 31.08.2020 e foi objeto de parecer favorável pela Direção 

Regional de Cultura do Alentejo em 09.12.2020. Os conteúdos foram analisados pela equipa e foram 

efetuados os ajustes necessários no Projeto de Execução, apresentado em 30.10.2020. 

O Projeto de Execução foi aprovado pela Direção Geral do Património Cultural (DGPC) em 

05.02.2021, com o parecer favorável da DRCA, condicionado ao acompanhamento arqueológico e 

é composto por: 
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- Memória descritiva e justificativa 

- Cláusulas Técnicas Especiais 

- Mapa de Medições 

- Orçamento 

- Plano de Segurança e Saúde 

- PPGRCD 

- Termos de Responsabilidade dos projetos de Arquitetura, Estabilidade e Instalações Elétricas 

- Peças Escritas do projeto de Instalações Elétricas 

- Peças Desenhadas: 
 - Des. 01 – IMPLEMENTAÇÃO 

 - Des. 02 – PLANTAS 

 - Des. 03 – CORTES 

 - Des. 04 – BETÃO ARMADO 

 - Des. 05 – ESQUEMA ELÉTRICO 

 - Des. 06 – VOLUMES, DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, ANEL DE TERRAS 

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente começa por informar que este projeto foi elaborado no âmbito da candidatura 

Serpa Terra forte no Ambiente – Adaptação às Alterações Climáticas, com o objetivo de criar no 

centro histórico os corredores de ventilação, mais sombras e alguns espaços com água, de forma a 

melhorar as condições de visitação e também de habitabilidade e poderá melhorar a circulação nas 

ruas envolventes à Praça da República. Este projeto já tem parecer positivo da Direção Regional de 

Cultura e para se iniciar a abertura do procedimento, falta a aprovação por parte da Câmara 

Municipal.  

A intervenção do ponto de vista estético é pouco ou nada intrusiva, trata-se apenas de alguns 

repuxos colocados abaixo do pavimento e terão algumas grelhas localizadas entre as árvores. Esta 

componente da água será depois complementada com as sombras e com floreiras, que depois do 

projeto concluído será também apreciado pela Câmara Municipal. ------------------------------------------ 

 

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Pais faz uma observação no sentido de, caso seja um 

sistema do mesmo género do que foi colocado no jardim de Vila Verde de Ficalho, tenham em 

atenção que aquele não funciona, que está sempre entupido, tendo o Sr. Presidente referido que 

foi dado conhecimento à empresa projetista das dificuldades em lidar com a nossa tipologia de água, 

que é muito calcária e se forem os repuxos com dimensões reduzidas, carecem de maior 

manutenção e um acompanhamento muito próximo, que é difícil conseguir e por isso pedimos um 

sistema que fosse prático. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares pergunta com que água irão os repuxos funcionar, se com água da 

rede ou outro tipo de ligação e qual o destino da água, se é perdida para as aguas pluviais ou se é 

reaproveitada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente disse que há uma caleira que faz o reaproveitamento da água para circular. Vai ter 

um reservatório que será abastecido pela rede e quando se justificar ser reabastecido, pode vir uma 

viatura para o encher, mas também pretendemos utilizar água sem ser da rede. ------------------------ 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução para criação de 

fontes na Praça da República, em Serpa, elaborado pela EnHidrica – Consultores de Engenharia 

Ambiental, Ld.ª, de acordo com os documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

19. Proposta de projeto de remodelação do edifício da Sociedade 1.º de Junho Brinchense, 

para a futura “Casa do Rio”, em Brinches 

Sobre o assunto designado em epígrafe, o Serviço de Apoio Técnico da Divisão de Mobilidade e 

Obras Municipais, em informação datada de 11 do corrente mês de fevereiro, refere que, inserido 

na candidatura “Casa do Rio – Brinches”, pretende-se com esta intervenção fazer uma remodelação 

e requalificação do edifício da Sociedade 1º de Junho Brinchense, sito na Rua da Cruz em Brinches, 

e transformar na futura Casa do Rio.  

Pretende-se com esta intervenção, não só melhorar e adequar as condições de utilização do salão 

multiusos existente no 1º piso, como também dotar a totalidade do edifício das medidas de deteção, 

alarme e extinção de incendio. 

Como principais medidas, ou trabalhos a executar, temos a demolição das escadas existentes na 

entrada do edifício, assim como de parte da sala anexa ao bar do piso térreo. Esta opção irá permitir 

a execução de uma escada de acesso ao primeiro piso, com dimensões adequadas à utilização 

prevista e com uma plataforma elevatória que irá permitir o acesso não só a carga, mas 

principalmente a pessoas com mobilidade condicionada. 

 

As intervenções no primeiro piso têm por objetivo melhorar as condições térmicas e acústicas do 

salão, sendo proposta a montagem de teto falso com placa de gesso acústica, equipamento de ar 

condicionado, a definição de uma área de palco/espetáculos onde se localizarão pontos de luz 

adequados para o efeito e de onde sairão cablagens para pontos de montagem de colunas e 

semelhantes, adequação da iluminação artificial a sistema de LED e pavimento novo. 

A atual área de Bar e Copa irá ser ampliada, com a definição de uma área de Cozinha. Esta opção 

justifica-se com o facto do espaço e equipamentos existentes não darem resposta às necessidades 

Com o objetivo de disponibilizar o equipamento a diversas entidades, associações e privados para 

desenvolvimento de atividades, torna-se necessário dotar a cozinha de equipamento que permita a 

confeção de alimentos, mas também área de conservação e preparação de alimentos pré-

cozinhados - neste mesmo espaço. 

Tendo em conta que apenas existem instalações sanitárias no piso térreo, na área de logradouro, 

justifica-se por isso a execução de duas instalações sanitárias neste piso – uma masculina e outra 
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feminina, esta dotada de equipamento para utilização por parte de pessoas com mobilidade 

condicionada (unissexo). 

Com o objetivo de melhorar a eficiência energética do edifício, a par da utilização de equipamento 

de iluminação tipo LED, é proposta a substituição da totalidade dos vãos exteriores do edifício por 

vãos com caixilharia de alumínio com corte térmico e vidro duplo. 

Além disso será criada uma zona expositiva que terá como base e tema principal “O RIO”. Esta 

exposição terá uma componente fixa (quadros e materiais fixos nas paredes) e uma componente 

móvel (alguns vídeos e projeções). Toda a exposição estará centrada no salão multiusos do 1º andar. 

Estima-se para esta intervenção um investimento de 217.489,66€, acrescido do IVA à taxa legal 

em vigor, considerando: 

 
Estima-se um prazo de 150 dias para a execução dos trabalhos indicados, considerando os difíceis 

acessos ao edifício e a ser uma obra de reabilitação complexa. 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de remodelação do edifício da 

Sociedade 1.º de Junho Brinchense, de acordo com memória descritiva e respetivas peças 

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

 

 

20. Estatuto do Direito de Oposição – Relatório da avaliação respeitante ao ano de 2020 

Procedeu-se à análise do seguinte relatório de avaliação do direito de oposição no ano de 2020, de 

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

1. ENQUADRAMENTO NORMATIVO 

A Lei n.º 24/98, de 26 de maio aprovou o Estatuto do Direito de Oposição, assegurando às minorias 

o direito de constituir e exercer uma oposição democrática, no caso concreto das Autarquias, aos 

respetivos Órgãos Executivos. 

Entende-se por oposição, a atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das orientações 

políticas dos Órgãos Executivos. 

 

Em cumprimento do disposto no Estatuto do Direito de Oposição, vem o atual Regime Jurídico das 

Autarquias Locais conferir ao Presidente da Câmara e à Câmara Municipal as competências para, 

respetivamente, promover e dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição (art.º 35.º n.º 1 

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

 

As informações devem ser prestadas diretamente e em prazo razoável aos órgãos ou estruturas 

representativas dos partidos políticos e demais titulares do direito de oposição.  

 

Na reunião extraordinária realizada no dia 13 de outubro de 2000, a Câmara Municipal aprovou, por 

unanimidade, o documento respeitante ao Estatuto do Direito de Oposição, nos termos da citada 

lei.  

 

2. TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 

Por oposição, o diploma entende toda a atividade de acompanhamento, fiscalização e critica das 

orientações politicas dos órgãos das autarquias locais de natureza representativa, sendo que o 

direito ao seu exercício integra os direitos, poderes e prerrogativas previstos na Constituição e na 

lei.  

 

São titulares do direito de oposição: 

a) Os partidos políticos representados na Assembleia Municipal, que não estejam 

representados na Câmara Municipal; 

b) Os partidos políticos representados na Câmara Municipal, desde que os respetivos membros 

não assumam pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta e 

imediata pelo exercício de funções executivas, 
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c) Os grupos de cidadãos eleitores que, como tal, estejam representados em qualquer órgão 

autárquico.  

 

Nesta Autarquia, no atual mandato, são titulares do direito de oposição, nos termos do artigo 3.º 

da Lei 24/98, de 26 de maio, no ano de 2019, o Partido Socialista, pelo facto de estar representado 

no Órgão Executivo e nenhum dos seus representantes deter pelouros, poderes delegados ou outras 

formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas e também a 

Coligação “Serpa Precisa de Todos” PPD-PSD/CDS-PP que está representado na Assembleia 

Municipal, mas não tem representação na Câmara Municipal.  

 

 O Partido Socialista, representado na Câmara Municipal com três vereadores e na 

Assembleia Municipal com nove eleitos;  

 A Coligação “Serpa Precisa de Todos” PPD-PSD/CDS-PP: representada na Assembleia 

Municipal com um eleito. 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL  

 
 

 
Fonte: SGMAI 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

  
 

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

1. Direito de Informação – Os titulares têm o direito de ser informados regular e diretamente 

pelos correspondentes órgãos executivos, sobre o andamento dos principais assuntos de 

interesse público relacionados com a sua atividade (artigo 4.º); 

2. Direito de Consulta Prévia – Os partidos políticos representados nos órgãos deliberativos das 

autarquias locais, têm o direito de ser ouvidos sobre as propostas dos respetivos orçamentos 

e planos de atividade (artigo 5.º);   

3. Direito de Participação – Os partidos políticos da oposição têm o direito de se pronunciar e 

intervir, pelos meios constitucionais e legais, sobre quaisquer questões de interesse público 

relevante, bem como o direito de presença e participação, em todos os atos e atividades 

oficiais que, pela sua natureza, o justifiquem (artigo 6.º);  

4. Direito de Depor – Os partidos políticos têm o direito de depor perante quaisquer comissões 

constituídas para a realização de livros brancos, relatórios, inquéritos, inspeções, 

sindicâncias ou outras formas de averiguação de factos sobre matérias de relevante 

interesse local (artigo 8.º).  

 

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e artigo 34.º n.º 1 

alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a seguir se indica os atos praticados em observância dos 

direitos consagrados no referido Estatuto, durante o ano de 2020:  

 

3. DIREITO À INFORMAÇÃO 

Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista têm sido regularmente informados, pelo Presidente 

da Câmara e pelos Vereadores eleitos pela CDU, tanto de forma escrita como verbal, sobre o 

andamento dos principais assuntos de interesse para o Município nas reuniões da Câmara 

Municipal e os membros do Executivo que assumiram pelouros e poderes delegados prestam 

informação sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público relacionados com a 

sua atividade, nas reuniões da Câmara Municipal e sempre que são solicitados a prestar 

esclarecimentos por parte dos Vereadores eleitos pelo PS.  

Sempre que solicitada, é ainda prestada informação a todos os eleitos da Assembleia Municipal, 

nas sessões deste Órgão, ou posteriormente, por escrito.  

Em todas as sessões do Órgão Deliberativo, o respetivo Presidente, no período de “Antes da 

Ordem do Dia”, presta informação sobre os convites e eventos em que participaram, no período 

que medeia cada uma das sessões.  

 

No ano de 2020, para além das muitas questões que foram colocadas durante as reuniões da 

Câmara e sessões da Assembleia Municipal e que obtiveram resposta de imediato, foram ainda 

apresentados 30 pedidos de esclarecimento por parte dos eleitos do Partido Socialista e eleito da 
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Coligação PSD/CDS, os quais foram encaminhados para os respetivos Serviços para obtenção de 

informação e posteriormente remetida essa mesma informação, por email, a todos os eleitos, 

sendo a mesma integrada na ata da reunião que se realizou imediatamente a seguir.  

Sobre os assuntos expostos pelos munícipes, nas reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia 

Municipal, também os eleitos são informados sobre o andamento dos processos e resposta 

enviada a esses munícipes.  

A par de outros assuntos, aos titulares do direito de oposição foram prestadas as seguintes 

informações, no âmbito do artigo 25.º n.º 2 alínea c), artigo 34.º n.º 1 alínea u) e art.º 35.º n.º 1 

alínea y) e n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de janeiro: 

 

 Informação escrita do Presidente (Relatório da Atividade Municipal), acerca da atividade e 

situação financeira da Câmara Municipal, remetida a todos os membros da Assembleia 

Municipal, antes de cada sessão, onde consta também informação sobre as Reclamações, 

Recursos Hierárquicos e Processos Judiciais Pendentes e estado atualizado dos mesmos e 

situação financeira da autarquia e da qual é também dado conhecimento a todos os eleitos 

do Órgão Executivo; 

 

 Notas de Imprensa que são enviadas à comunicação social pela autarquia, designadamente:  

- Integrada na programação das Jornadas Municipais da Educação a Exposição Anne Frank - 

uma história para hoje, estará patente em Serpa, na Biblioteca Municipal Abade Correia da 

Serra, até 29 de fevereiro.  

- Relativamente à agricultura intensiva e superintensiva a autarquia manifesta a sua 

preocupação ao lado da população 

-De 3 a 8 de fevereiro realizou-se no concelho de Serpa as Jornadas Municipais da Educação, 

promovidas pelo Município em parceria com os agrupamentos e escolas do concelho.  

- O Município de Serpa informou que, o Pavilhão Carlos Pinhão, já está pronto para receber 
cerca de 20 pessoas, antecipando assim as consequências da Covid 19. 
- A Câmara Municipal de Serpa está a acompanhar de perto a questão da pandemia Covid 

19, desde o primeiro momento, já foram tomadas várias medidas de contenção, sempre 

numa lógica de prevenção e antecipação de consequências. 

- As ações de higienização e desinfeção de espaços e equipamentos públicos continuam em 

marcha, por todo o concelho. 

- A Câmara Municipal de Serpa cedeu, a título de empréstimo temporário, à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa, uma casa, com capacidade para oito 

pessoas.  

- A Comissão Municipal de Proteção Civil ativou na passada sexta-feira, dia 3 de abril, o 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa. 
- A Câmara Municipal de Serpa está a acompanhar, no âmbito da pandemia provocada pela 

Covid-19, a situação das IPSS do concelho que sentem algumas dificuldades na resposta a 

encomendas de materiais de proteção. 
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- A Comissão Municipal de Proteção Civil com composição reduzida, iniciou o processo de 

ativação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa, numa reunião 

realizada no passado dia 2 de abril, tendo nessa data, solicitado a opinião de todas as 

entidades envolvidas. 

- A Câmara Municipal de Serpa colabora com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 

(Ulsba) na criação de uma estrutura de apoio para o combate à Covid-19, que já está a ser 

instalada no Pavilhão Carlos Pinhão.  

- A Câmara Municipal de Serpa, bem como todas as Juntas e Uniões de Freguesia do 

concelho, enviou, no dia 10 de abril, um documento onde é solicitado esclarecimento a 

várias entidades nacionais e locais sobre a reabertura dos postos e extensões de saúde.  

- A autarquia informou que, dia 13 de abril, foi feita a desinfeção das instalações do Lar do 

Centro Social de S. Jorge e S. das Pazes, em Vila Verde de Ficalho.  

- O Município de Serpa informou que, depois de reavaliada a propagação da Covid 19 em 

todo o país e no concelho, decidiu alargar as medidas preventivas tomadas (a 13 de março 

e renovadas até 30 de abril) até ao próximo dia 15 de maio. 

- Sob proposta do Gabinete de Ação Social e Educação da Câmara Municipal de Serpa, foi 

aprovado em reunião de Câmara realizada no dia 15 de abril, atribuir um apoio pontual às 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho de Serpa, num total de 9 

331,04 euros. 

- O Município de Serpa está a colaborar com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 

(Ulsba) na criação de linha telefónica de apoio psicológico com o intuito de apoiar os que 

dele necessitem, durante a pandemia Covid-19. 

- O Município de Serpa celebrou este ano o 25 de Abril com recurso às novas tecnologias, 

devido às medidas de prevenção do surto da covid-19 e ao confinamento em que vivemos. 

- Câmara Municipal de Serpa avançou com medidas extraordinárias. 

- “Máscara para todos” é um projeto das Oficinas Sénior da Academia Sénior, em parceria 

com a Câmara Municipal e as Juntas e Uniões de Freguesia de Serpa e muitos voluntários 

que se juntaram à causa. 

- A Câmara Municipal de Serpa está a colaborar com os dois Agrupamentos de Escolas do 

concelho no que toca à distribuição de refeições e materiais pedagógicos a alunos 

beneficiários da ação social escolar. 

- A Câmara Municipal de Serpa apoia a Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários 

de Serpa, à semelhança do que já fez com as IPSS do concelho, com a entrega de vários 

materiais necessários para que a corporação possa prestar socorro em segurança. 

- O Município de Serpa informou que, depois de reavaliada a propagação da Covid 19 em 

todo o país e no concelho, decidiu alargar as medidas preventivas tomadas (a 13 de março 

e renovadas até 30 de abril) até ao próximo dia 15 de maio. 

- Medidas preventivas serviços da CM Serpa 

- Abertura de Serviços 

- FLiS 

- Encontro de Culturas 

- Jornadas Sénior 

- Nota de imprensa “A Raia: Festival do Território Hospitalário” 
- “Câmara toma posição pública: Requalificação das Escolas Secundária de Serpa e Básica 
nº.1 de Vila Nova de São Bento “ 
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- “Autarquia reforça recursos: Apreensão com o início do ano letivo” 
- “Câmara de Serpa pede esclarecimentos à ULSBA: Hospital de São Paulo” 
- “Requalificação da Escola Secundária de Serpa: Câmara congratula-se com a 
aprovação de projetos de resolução 
- Ausência do MAI no Contrato Local de Segurança desde fevereiro de 2019 

- Câmara reúne com ULSBA 

 - “Lar de S. Francisco” 
- Destruição do património ota de Imprensa arqueológico 
- Município de Serpa apoia bombeiros 

 

 Envio a todos os eleitos da Assembleia Municipal, das Notas de Imprensa e iniciativas 

divulgadas pelos Grupos Parlamentares, que são remetidas à autarquia: 
 

Entidade Assunto Data  

CIMBAL  Nota de imprensa – Reunião na CIMBAL 

sobre “bioresiduos”, com a presença do 

Secretário de Estado do Ambiente  

2020.01.07 

Grupo Parlamentar “Os 

Verdes” 

Estratégia Nacional Educação para a 

Cidadania 

2020. 

01.10 

Grupo Parlamentar do 

PCP 

Pergunta do PCP e resposta do Governo 

sobre “Devolução do Imposto Municipal 

sobre Transmissões” 

2020.01.16 

Grupo Parlamentar do 

PCP 

OE 2020 Proposto de alteração – Autarquias 

locais 

2020. 

01.29 

CIMBAL Nota de imprensa – Reunião de fevereiro do 

Conselho Intermunicipal da CIMBAL 

2020.02.11 

Grupo Parlamentar do 

PCP  

19 de fevereiro – Discussão do PJR Criação 

das Regiões Administrativas 

2020.02.14 

CIMBAL Nota de Imprensa – Reunião do Conselho 
Intermunicipal da Cimbal em Ferreira do 
Alentejo 

2020.03.10 

Câmara Municipal de 
Serpa 

Informação COVID-19 2020.03.13 

CIMBAL Nota de Imprensa Covid-19 Baixo Alentejo 2020.03.17 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Pergunta ao Governo, sobre as medidas a 
aplicar ao exercício da atividade agrícola, na 
situação de pandemia, associada à Covid-19 

 
2020.03.24 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Projeto de lei sobre disposições para 
assegurar o equilíbrio financeiro autarquias 
locais  

2020.03.31 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Proposta de alteração ao PPL 20-XIV regime 
excecional PAM e endividamento das 
autarquias locais 

 
2020.04.02 
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Grupo Parlamentar do 
PCP 

Propostas aprovadas relativas ao equilíbrio 
financeiro das autarquias locais 

2020.04.02 

CIMBAL COVID-19 Baixo Alentejo cria bolsa de 
voluntários 

2020.04.15 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Deloite e Cimbal apoiam 
PME do Baixo Alentejo no combate aos 
efeitos da COVID-19 

2020.04.17 

CIMBAL Nota de Imprensa – Covid-19 Baixo Alentejo 
– Equipamentos de proteção individual  

2020.04.17 

Grupo Parlamentar Os 
Verdes 

Medidas e apoios para o movimento 
associativo popular 

2020.04.22 

CIMBAL Nota de imprensa – Inicio do projeto de 
intervenção preventiva em estruturas 
residenciais para pessoas idosas e lares 
residenciais no Baixo Alentejo 

2020.04.27 

CIMBAL Nota de imprensa – Projeto (Des)Construir 
para a economia circular, aprovado 

2020.04.30 

Grupo Parlamentar Os 
Verdes 

Projeto de resolução – Informação aos 
cidadãos sobre as melhores práticas de 
deposição de resíduos, como mascaras e 
luvas 

2020.05.04 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Acusa receção sobre envio de Moção do 1.º 
Maio 

2020.05.11 

STAL   Petição – Pela aplicação do suplemento de 
insalubridade, penosidade e risco 

2020.06.02 

CIMBAL Nota de imprensa: Reunião de julho do 
Conselho Municipal da Cimbal, realizada no 
dia 13 de julho  

2020.07.20 

CIMBAL Nota de imprensa: Mercado HALAL.doc 2020.06.20 

Câmara Municipal de 
Serpa 

Comunicação do eleito da Coligação 
PSD/PSD – Sr. José Madeira, apresentada na 
sessão de 30 de junho da Assembleia 
Municipal, sobre a Caixa Agrícola do 
Guadiana Interior 

 
2020.07.03 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Balanço da atividade do PCP na 1.ª Sessão 
XIV (Assembleia da República) 

2020.07.30 

Grupo Parlamentar  
do PCP 

Divulgação do projeto de resolução  - 
Requalificação da Escola Secundária de 
Serpa 

2020.09.11 

CIMBAL Nota de imprensa sobre o Conselho 
Intermunicipal de 15 de setembro 

2020.09.17 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Divulgação do projeto de lei do PCP – 
Estabelece o regime de recuperação do 
controlo público dos CTT 

2020. 
09.23 
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Bloco de Esquerda  
Beja 

Projeto de resolução 655/XIV – Recomenda 
as obras de requalificação urgentes na Escola 
Secundária de Serpa 

2020.09.24 

CIMBAL Nota de imprensa – Covid-19 Municípios do 
Baixo Alentejo monitorizam situação na 
região 

202.09.29 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Pergunta ao Governo sobre condições de 
abertura dos estabelecimentos de ensino 

no inicio do ano letivo 2020/2021 

2020.10.02 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Discussão da iniciativa do PEV sobre a 
requalificação urgente da Escola Secundária 

de Serpa 

2020.10.06 

Grupo Parlamentar “Os 
Verdes” 

Pergunta ao Governo sobre aceleração da 
implementação da Estratégia nacional para 
a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030, em 

contexto de descarbonização do País 

2020.10.07 

Câmara Municipal de 
Serpa 

Medidas preventivas em vigor – Atualização 
do Plano de Contingência 

2020.10.16 

Câmara Municipal de 
Serpa 

Medidas preventivas em vigor – Atualização 
do Plano de Contingência 

2020.11.04 

Grupo Parlamentar do 
PCP 

Propostas de alteração ao OE 2021 
(Autarquias) 

2020.11.17 

CIMBAL Nota de Imprensa – Covid 19 – Municípios 
do Baixo Alentejo reúnem com Secretários 
de Estado Adjunto e da Saúde e Adjunto e 

da Defesa Nacional 

 
2020.12.02 

 
 
 

CIMBAL  Nota de Imprensa – Covid 19 – Municípios 
do Baixo Alentejo reúnem com Ministra da 

Modernização do Estado e da 
Administração Pública e Secretário de 

Estado da Descentralização e da 
Administração Local 

 
 

2020.12.02 

 

 

 Resposta aos pedidos de informação apresentados pelos Vereadores; 

 Resposta aos pedidos de informação veiculados pela Mesa ou eleitos da Assembleia 

Municipal; 

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

através de edital e divulgação na página da Internet da autarquia e afixação nas 

Juntas/Uniões de Freguesia; 

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, das atas das sessões da Assembleia Municipal 

e das atas da Câmara Municipal, após a sua aprovação; 

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, dos Relatórios da Atividade Municipal e dos 

Relatórios de Avaliação a que se refere o Estatuto do Direito de Oposição; 
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 Promoção do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e da publicação do respetivo 

relatório de avaliação, respeitante ao ano de 2019; 

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

aprovação; 

 Envio à Câmara e Assembleia Municipal de documentação relativa a planos, projetos, 

relatórios, pareceres e outros documentos de natureza semelhante; 

 Toda a documentação de fundamentação aos pontos da ordem do dia agendados, quer para 

as reuniões da Câmara Municipal, quer da Assembleia Municipal, foi disponibilizada em 

suporte digital, para consulta e análise prévia, aos membros dos respetivos órgãos;  

 Resposta aos pedidos de informação solicitados pelos presidentes ou outros membros das 

juntas de freguesia do concelho; 

 Resposta, em geral, às questões colocadas formal ou informalmente sobre o andamento dos 

principais assuntos do município. 

 Agendamento nas reuniões da Câmara Municipal, de Assuntos Gerais de Interesse 

Autárquico, para conhecimento de informação remetida à autarquia pelos grupos 

parlamentares e outras entidades: 

 

 

Data da 
reunião 

Entidade Assunto 

2020.01.08 Grupo Parlamentar do PCP Fundo Nacional de Reabilitação 
do Edificado 

2020.01.23 Grupo Parlamentar do PCP Instituição em concreto das 
regiões administrativas 

2020.01.23 Grupo Parlamentar do PCP Devolução do imposto municipal 
sobre transmissões de imóveis 

2020.02.19 Grupo Parlamentar do PCP Orçamento de Estado 2020 
Propostas de alteração – 
Autarquias 

2020.02.19 Câmara Municipal de Serpa 
APA 
Inspeção Geral da Agricultura do 
Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território 

Pedido de esclarecimento sobre 
legalidade de plantação de olival 
e aplicação de produtos químicos  
no tratamento do mesmo, em 
Alto Brinches, Serpa 

2020.04.03 Grupo Parlamentar do PCP Criação das regiões 
administrativas 

2020.04.15 Grupo Parlamentar do PCP Divulgação da pergunta ao 
Governo sobre as medidas a 
aplicar ao exercício da atividade 
agrícola, na atual situação de 
pandemia, associada à COVID-19 

2020.05.13 Grupo Parlamentar OS Verdes Projeto de resolução: informação 
aos cidadãos sobre as melhoras 
práticas de deposição de 
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resíduos como máscaras e luvas 
protetoras 

2020.05.13 Grupo Parlamentar “Os Verdes” Medidas e apoio para o 

movimento associativo popular 

2020.07.22 Grupo Parlamentar do PCP Proposta de alteração ao 

Orçamento Suplementar  

2020.08.19 Grupo Parlamentar do PCP Tomada de posição relativa à 

regulamentação do direito ao 

suplemento de insalubridade, 

penosidade e risco para os 

trabalhadores das autarquias 

locais  

2020.09.02 Grupo Parlamentar do PCP Balanço da atividade da 1.ª 

sessão XIV 

2020.09.02 Grupo Parlamentar do Bloco de 
Esquerda 

Requerimento sobre eleição dos 

presidentes das CCDR 

2020.09.22 Grupo Parlamentar do PCP Projeto de resolução – 
Requalificação da escola 
secundária de Serpa  

2020.10.14  Grupo Parlamentar Os Verdes Pergunta ao Governo sobre 

condições de abertura dos 

estabelecimentos de ensino 

2020.10.14  Grupo Parlamentar do Bloco de 
Esquerda 

Projeto de resolução – 
Recomenda ao Governo a 
realização urgente de obras na 
Escola Secundária de Serpa 

2020.10.28 Grupo Parlamentar Os Verdes Projeto de resolução n.º 

681/XIV/2.ª – Requalificação 

urgente da Escola Secundária de 

Serpa  

2020.12.09 Grupo Parlamentar do PCP Propostas de alteração do 
Orçamento de Estado 2021 

202012-09 Grupo Parlamentar do PCP Regime geral da gestão de 

resíduos  

 

Foi, ainda, garantida a distribuição de correspondência remetida à autarquia e destinada aos 

Vereadores ou aos membros da Assembleia Municipal.  

 

A Câmara Municipal mantém atualizados os mecanismos de informação permanente sobre a gestão 

municipal, onde se inclui a página da internet, facilitando o acompanhamento, fiscalização e crítica, 

da atividade dos órgãos municipais.  
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Refere-se ainda a publicação do boletim municipal “Serpa Informação”; a Agenda Cultural e 

Desportiva; Newsletters; Comunicados; Notas de Imprensa e Mupis na cidade de Serpa (mobiliário 

urbano para informação). 

 

Dos suportes online, além do site oficial (www.cm-serpa.pt), destacam-se ainda os seguintes: 

 Site oficial: www.cm-serpa.pt 

 Facebook: Serpa Terra Forte 

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

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

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

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

 

4. DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA 

O artigo 5.º n.º 3 estipula que os titulares do direito de oposição têm o direito de ser ouvidos sobre 

as propostas de orçamento e plano de atividades.  

No âmbito do processo de elaboração das Opções do Plano e Orçamento para 2021, foi solicitado 

ao PS e PSD, através de ofícios registados, datados de 11 de agosto (n.º4072 e 4073, 

respetivamente), o envio de propostas e contributos para serem analisadas no âmbito da 

elaboração daqueles documentos.  

A pedido dos eleitos da oposição, com o objetivo de facultar a possibilidade de presença aos 

munícipes, os documentos respeitantes às Opções do Plano e Orçamento, foram analisados em 

reunião extraordinária pública da Câmara Municipal, realizada no dia 2 de dezembro.  

Foram facultados aos eleitos do PS e representante da Coligação PSD/CDS na Assembleia Municipal, 

através de ofícios datados de 2 de dezembro (n.º 5825 e n.º 5824, respetivamente), a proposta de 

Opções do Plano 2021-2025, Plano de Atividades 2021, Plano Plurianual de Investimentos, 

Orçamento 2021, Relatório de apresentação e fundamentação da politica orçamental 2021 e Mapa 

de Pessoal para 2021, de que resultou posteriormente a sua aprovação, na sessão do Órgão 

Deliberativo, realizada no dia 17 de dezembro. 

 

5. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

Para além do direito de se pronunciar pelos meios constitucionais e legais, sobre quaisquer questões 

de interesse público relevante, podendo efetuar pedidos de informação, moções, recomendações, 

requerimentos, declarações politicas e esclarecimentos, durante o ano de 2020, procedeu-se ao 

envio de convites aos eleitos da Câmara e Assembleia Municipal, a fim de assegurar que estes 

pudessem participar em atos e eventos oficiais organizados ou apoiados pela Autarquia, 

nomeadamente, exposições; espetáculos; workshops; concertos; peças de teatro; colóquios; 

palestras; apresentação de livros; sessões de sensibilização e feiras, sendo nalgumas situações, 

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.cm-serpa.pt/
https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
https://www.visitserpa.pt/
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efetuados os convites, diretamente pelo Sr. Presidente ou Sr. Vice-Presidente, durante as reuniões 

do Órgão Executivo.  

 

Existe também a participação de representantes da Oposição em entidades e comissões, eleitos 

pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal, no início de cada mandato: 

 

Representantes da Câmara Municipal nos Conselhos Gerais das Escolas do Concelho, para o triénio 

2018/2021, eleitos em reunião de 15 de novembro de 2017: 

 

 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

- Vereador Manuel Francisco Carvalho Soares 

- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco 

 

 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

- Vereadora Paula de Jesus Godinho Pais Soares  

- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco 

 

 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

- Vereador António Manuel Godinho Mariano  

 

Representantes da Assembleia Municipal nas diversas entidades/associações, para o mandato 

2017/2021, eleitos nas sessões de 23 de novembro de 2017 e 28 de novembro de 2019:  

 
REPRESENTANTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA O CONSELHO CINEGÉTICO MUNICIPAL 

Efetivo - Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, Bento José Santa Godinho (CDU) 

Suplente - Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Marai), José António 

Malveiro Monteiro (PS) 

 
REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA 

CONTRA INCÊNDIOS 

Efetivo - Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), José António 

Malveiro Monteiro (PS) 

Suplente - Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, Maria 

Manuela Martins Valente Pica (CDU) 

 
COMISSÃO DE UTENTES DA SAÚDE E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS DO CONCELHO DE SERPA 

Efetivos: 

- Francisco António Monteiro da Cruz (CDU) 

- João Manuel Pereira dos Santos (PS) 

- José António Aboim Madeira (PPD/PSD-CDS/PP) 
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Suplentes: 

- Ana Cristina Godinho Camilo (CDU) 

- João Francisco dos Santos Batista (PS) 

 

 
REPRESENTANTES PARA A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIMBAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

BAIXO ALENTEJO 

Efetivos: 

- João Francisco Efigénio Palma (CDU) 

- Maria José Afonso Borralho (CDU) 

- Manuel Pimenta Morgado Baiôa (PS) 

- José António Aboim Madeira (PPD/PSD-CDS/PP) 

Suplentes: 

- António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho (CDU) 

- Noel Ricardo Estevens Farinho (PS) 

- Ana Cristina Godinho Camilo (CDU) 

 

Foi disponibilizado gabinete próprio aos Vereadores da Oposição, no edifício da Autarquia, com os 

meios logísticos necessários à sua atividade. 

A autarquia adquiriu ainda computadores pessoais para uso de todos os eleitos do Órgão Executivo, 

para o exercício das suas funções, a utilizar durante o corrente mandato.  

 

6. DIREITO DE DEPOR 

No período em questão, os eleitos locais referidos como titulares do direito de oposição não 

intervieram em qualquer comissão para efeitos da aplicação do direito consagrado no artigo 8º do 

Estatuto do Direito de Oposição.  

 

De acordo com o estipulado na Lei n.º 24/98, de 26 de maio, os relatórios elaborados pelos órgãos 

executivos das autarquias locais, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, 

serão enviados aos titulares do direito de oposição e publicados no Boletim Municipal, e como tem 

sido prática habitual, será ainda colocado em permanência no Site do Município.» --------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador António Mariano disse que, apesar de se ter notado, nos dois 

últimos anos, que houve da parte do Executivo um grande esforço no sentido de acompanhar 

algumas pretensões que os elementos da oposição tinham proposto, e na celeridade de resposta a 

algumas informações, mas vão manter o sentido de voto do ano passado, que foi a abstenção e que 

tem a ver, sobretudo, com duas ou três situações. Uma delas tem a ver com as propostas que 

apresentaram nas reuniões da Câmara, mas que não foram postas em prática, como sejam o 

Conselho Municipal de Segurança e o Embaixador do Concelho.  
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A outra questão tem a ver com a situação que se verificou, aquando da primeira fase da pandemia, 

em que o PS apresentou um conjunto de propostas e onde houve uma discussão salutar, mas nem 

sempre essas propostas foram bem recebidas. 

Depois foram, em praça pública, acusados de se “estarem a por em bicos de pé” e a querer 

aproveitarem-se da situação, quando os eleitos do PS se tinham, de antemão, disponibilizado para 

o que fosse necessário, em contactos telefónicos com o vereador Carlos Alves, que na altura 

substituía o Sr. Presidente, que se encontrava em licença de paternidade. 

Estas situações, não os levam ainda este ano a votar favoravelmente, irão abster-se, embora tendo 

em conta que tem havido da parte do Executivo algum esforço para melhorar.  

 

O Sr. Presidente diz que é com agrado que verifica que se reconhecem essas melhorias no que diz 

respeito à resposta às questões colocadas e compreende essa posição do PS e as razões pela 

abstenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que o essencial já foi dito pelo Vereador Mariano, reconhecem 

que houve melhoria nas respostas às questões colocadas e acrescenta que, lamenta que mais uma 

vez, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal tenha sido desagradável e não vale a pena voltar a 

insistir mais no assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que, possivelmente, este ano haveriam condições de votar 

favoravelmente, senão tem sido a situação das propostas do PS, que embora sejam votadas 

favoravelmente, mas depois não se concretizam, mas também pelo “barulho” todo que houve 

quando fizeram as propostas e se manifestaram solidários com os restantes elementos do 

Executivo, por se tratar de uma situação nova, mas mesmo assim, foram publicamente a acusados 

de estarem ausentes, tendo sido questionado “onde andavam os vereadores do PS” e isso na altura 

entristeceu-os, mas não quiseram realçar o assunto, porque se vive um momento difícil, que deve 

ser de união. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

Relatório de Avaliação do Direito de Oposição relativo ao ano de 2020 (acima transcrito) e remete-

lo ao Partido Socialista e à Coligação “Serpa Precisa de Todos” PPD-PSD/CDS-PP, de acordo com o 

n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e artigo 7.º do Estatuto do Direito de Oposição, 

aprovado pela Câmara Municipal em 13 de outubro de 2000 e para posterior publicação no Boletim 

Municipal “Serpa Informação” e no site do Município.  ---------------------------------------------------------- 
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21. Prescrição de dividas ao município de Serpa 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, datada de 15 do corrente mês de fevereiro, emitida 

pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, Dr. Rui 

Costa, que se transcreve:  

 

«Após apreciação da dívida existente respeitante a receitas não arrecadadas por pagamento 

voluntário atempado, cumpre informar. 

 

1 – Introdução - Das dificuldades do procedimento: 

A apreciação da matéria supra revestiu-se de especial dificuldade decorrente dos seguintes fatores 

cumulativos: 

 

a) Antiguidade da dívida: 

A declaração da prescrição de dividas ao Município de Serpa, foi tomada, pela ultima vez, na reunião 

da Câmara Municipal de 19 de dezembro de 2001, tendo por pano de fundo a “entrada em vigor na 

nova moeda, o Euro e a entrada da nova Contabilidade Autárquica, o Pocal”. 

À data foi declarada a prescrição “das dividas tributárias, que se encontram por pagar até dezembro 

de 1993”. Foram ainda declaradas “em falhas”, diversas dividas provenientes do aluguer de 

contador e de alguns consumos de valor reduzido, que abrangeram 9 locais de consumo, em 

intervalos de tempo variáveis (entre 1994 e 2001). 

Quer isto dizer que existe dívida ao Município, não cobrada, que vem transitando desde o ano de 

1994, ou seja, com mais de 27 anos. 

b) Sucessão legislativa / de métodos de trabalho / de aplicações informáticas: 

Logicamente, atento o período decorrido, muito aconteceu, entretanto. 

Assim, de um período inicial durante o qual a tramitação dos documentos e processos ocorria 

exclusivamente em formato físico (papel), operou-se uma primeira transição para uma tramitação 

mista recorrendo à utilização das aplicações informáticas da J. Canão, transitando-se 

posteriormente para uma realidade, onde se procede a uma desmaterialização quase total dos 

processos, com recurso a uma multiplicidade de aplicações informáticas da AIRC – Associação de 

Informática da Região Centro. 

O último passo tomado, neste processo, foi a recente adesão à faturação eletrónica, seja a 

expedição (parcialmente por imposição legal), seja a receção (por opção do Executivo). 

Refira-se, neste sentido, que as operações de apuramento de dívida e posterior anulação envolvem 

a atuação sobre múltiplas aplicações, designadamente: 

- Sistema de Gestão de Faturação; 

- Sistema de Gestão de Águas 

- Sistema de Gestão de Tesouraria; 

- Sistema de Execuções Fiscais; 

- Sistema de Gestão de Contabilidade. 
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Neste âmbito, importa salientar as particulares dificuldades decorrentes da transição efetuada em 

2010, da aplicação da J. Canão, para as aplicações da AIRC. 

De facto, tendo a transição ocorrido em meados de 2010, optou-se por efetuar a transição de todos 

os documentos de dívida posteriores a 01 de janeiro de 2008, para as novas aplicações. 

No entanto, as dívidas existentes com data anterior (até 31/12/2007) transitaram pelo seu valor 

global acumulado (sem identificação dos documentos de suporte), apenas classificadas por rúbrica. 

Por ultimo, de referir que, se em 2001 se preparava a transição para o POCAL – Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais, já no inicio de 2020 se operou nova transição, desta vez para 

o SNC AP – Sistema de Normalização Contabilística para Administrações Públicas. 

c) Extrema dificuldade no apuramento dos valores em dívida 

De quanto antecede resultou uma dificuldade no apuramento rigoroso dos valores em dívida, que 

se veio a revelar inultrapassável. 

Tais dificuldades revelam-se na consulta e confronto entre diferentes aplicações informáticas -  a 

mesma parcela de realidade apreciada em aplicações diferentes apresenta, por vezes, resultados 

diferentes. 

Mas também se revelou, ocasionalmente, na mesma aplicação informática – a mesma parcela da 

realidade consultada por diferentes métodos de busca apresenta resultados dispares. 

Isto posto: 

Dos trabalhos desenvolvidos foi possível obter duas realidades bastantes heterogéneas. 

Assim, verifica-se um período entre 01/01/2008 e 31/12/2012, no qual se conseguem apurar valores 

com um grau de rigor bastante elevado, e o período anterior a 31/12/2007, relativamente ao qual 

a informação alcançada se afigura pouco fiável. 

 

2 – Período de 01/01/2008 e 31/12/2012: 

Relativamente a este período foram identificados os seguintes valores relativamente a dívida 

emitida e não cobrada: 

 

Ano Montante 

2008 21 773,07€ (vinte e um mil, setecentos e setenta e três 

euros e sete cêntimos) 

2009 21 490,17€ (vinte e um mil, quatrocentos e noventa euros 

e dezassete cêntimos) 

2010 28 090,06€ (vinte e oito mil, noventa euros e seis cêntimos) 

2011 21 235,93€ (vinte e um mil, duzentos e trinta e cinco euros 

e noventa e três cêntimos) 

2012 26 405,94€ (vinte e seis mil, quatrocentos e cinco euros e 

noventa e quatro cêntimos) 

Total 118 995,17€ (cento e dezoito mil, novecentos e noventa e 

cinco euros e dezassete cêntimos) 
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Em anexo, junta-se relação com a identificação dos devedores e documentos (número e respetivo 

montante. 

Os valores em dívida dizem respeito maioritariamente à prestação dos serviços de abastecimento 

de água, de recolha e tratamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos e 

deram origem, na sua quase totalidade, a processos de execução fiscal, que totalizam o valor de 100 

561,22€, conforme se discrimina: 

 

Ano Certidões de Dívida Montante 

2008 240 8 739,02€ 

2009 416 1 802,71€ 

2010 1352 26 041,37€ 

2011 1843 30 186,90€ 

2012 2567 33 791,22€ 

Total  100 561,22€ 

 

A diferença verificada no computo dos valores anuais e totais, resulta naturalmente do intervalo de 

tempo que decorre entre a data de emissão dos documentos de dívida e o início do procedimento 

de Execução Fiscal. 

A relação entre a faturação anual e volume de dívida, revela uma taxa de valores não cobrados 

significativamente baixa, na ordem dos 3 por cento, conforme se demonstra: 

 

Ano Dívida Faturação Taxa 

2009 21 490,17€ 714 415,54€ 3,00% 

2010 28 090,06€ 824 731,28€ 3,40% 

2011 21 235,93€ 851 375,09€ 2,40% 

2012 26 405,94€ 849 703,72€ 3,1% 

 

Apreciação: 

a) Os serviços de abastecimento de água, de recolha e tratamento de águas residuais e de gestão 

de resíduos sólidos urbanos, serviços públicos essenciais, estão abrangidos por regulamentação 

específica que decorre da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, com a redação em vigor, complementada 

por outros diplomas legais, entre os quais, o Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, que 

estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água, de 

saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos. 

Entende-se, atualmente, que as dívidas de fornecimento de água prescrevem no prazo de 6 meses, 

de acordo com o prazo fixado no artigo 10º, nº 1, da Lei nº 23/96, de 26/07, que se transcreve: “o 

direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo de seis meses após a sua 

prestação”. 
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As decisões judiciais têm aplicado essa norma legal, veja-se Acórdão do Tribunal Central 

Administrativo Norte, Proc. 00025/04, de 15/07 e Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 

Proc. 0728/07, de 07/11/2007. 

Entende-se que a referida prescrição tem natureza extintiva, pelo que a entidade que prestou o 

serviço só pode exigir o respetivo pagamento no citado prazo, após o qual, salvo qualquer facto 

interruptivo ou suspensivo de prescrição, a dívida prescreve. 

 

b) Os processos de execução fiscal visam o pagamento de uma quantia pecuniária em que não tendo 

o devedor cumprido de forma voluntária, a realização da mesma será efetuada de forma coerciva 

através de penhora e venda de bens do executado. 

Parte dos processos de execução fiscal instaurados pelo Município de Serpa até ao final do ano de 

2013, respeitantes a dívidas de serviços prestados de fornecimento de água, de recolha e 

tratamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos, extinguiram-se através do 

pagamento voluntário pelo devedor da quantia exequenda acrescidos de encargos legais (taxa de 

justiça e juros de mora). 

Por não ter havido a prática da penhora de bens e venda dos mesmos, apesar das notificações 

efetuadas, muitos devedores não efetuaram o pagamento, daí resultando a uma verba significativa 

de receita por cobrar, conforme acima indicado. 

Não obstante, verifica-se a extinção do processo de execução fiscal em resultado do curso do prazo 

de prescrição, instituto jurídico que delimita o exercício dos direitos a um determinado lapso 

temporal. Após o decurso do prazo legalmente estabelecido a obrigação deixa de ser legal e 

coercivamente exigível, o que levará à extinção do processo de execução fiscal. 

A prescrição de dívidas às Autarquias Locais por taxas e preços (ou tarifas) de fornecimento de água, 

de recolha e tratamento de águas residuais e de serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos tem 

sido objeto de várias apreciações jurídicas e decisões judiciais, cuja discussão se prende 

essencialmente com a classificação jurídica destes serviços prestados pelas Autarquias Locais. 

A dívida de fornecimento de água não é considerada juridicamente uma obrigação tributária e, em 

consequência, é entendimento atual da jurisprudência produzida, bem como de diversos pareceres 

dos quais se salienta o da Provedoria de Justiça, de 17/09/2010, em que se perfilha a opinião de que 

não lhe é aplicável o prazo de 8 anos de prescrição, previsto no artigo 48º da Lei Geral Tributária. 

 

3 – Período anterior a 01/01/2008: 

Conforme referido, este período abrange toda a dívida não cobrada posterior a 1 de janeiro de 1994 

e anterior a 31 de dezembro de 2007. 

Também conforme referido, aquando da transição para as aplicações da AIRC, tal divida transitou 

pelo seu valor global acumulado sem identificação dos documentos concretos subjacentes, não 

havendo registo do valor exato transitado. 

 

Acresce que parte (ainda que pouco significativa) da divida transitada, terá sido liquidada após 

transferência para as aplicações da AIRC, sem que tenha sido possível proceder ao respetivo 

abatimento sobre o valor transitado. 
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Neste sentido procurou-se obter o valor da dívida relativa a esse período mediante apuramento do 

valor em débito na Tesouraria até ao ano de 2013 (305 362,85€ - conforme Documento 1, que se 

anexa) e posterior dedução dos valores apurados relativamente ao período de 01/01/2008 a 

31/12/2012 (118 995,17€) e do valor relativo ao ano de 2013 (26 221,12€). 

De exposto resulta um valor estimado máximo, relativo ao período anterior a 31de dezembro de 

2007, de 160 146,56€. 

 

Apreciação: 

O montante em apreciação é proveniente quase integralmente da prestação de serviços de 

abastecimento público de água, saneamento e de águas residuais e gestão de resíduos sólidos. 

Conforme referido anteriormente entende-se que o prazo de prescrição dessas receitas é de 6 

meses, conforme decorre da Lei n.º 23/96, de 26 de julho e decisões judiciais no mesmo sentido. 

As dívidas provenientes de outras taxas (por exemplo, chapas de velocípedes; chapas de veículos de 

tração animal; Rendas de habitação; ramais de água; ramais de saneamento; colocação de toldos, 

etc), encontram-se igualmente prescritas por já terem ultrapassado oito anos de antiguidade 

(variam entre os 27 e os 13 anos), por aplicação do disposto no artigo 48º da Lei Geral Tributária 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 398/98, de 17/12, com as alterações em vigor e artigo 15º, nº 1, do 

Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 53-E/2006, de  29 de dezembro. 

 

 

4 – Das operações posteriores: 

Conforme já referido e pelos motivos expostos não foi possível proceder ao apuramento dos valores 

em dívida e não cobrados com o rigor desejado. 

Tal ocorreu, não obstantes a constituição de um grupo de trabalho relativamente extenso que 

procurou superar as dificuldades apontadas ao longo de quase 3 anos. 

Verificou-se, porém, que sem a possibilidade de intervir nas aplicações e dar inicio à movimentação 

e anulação dos documentos, não seria possível obter resultados finais rigorosos. 

Neste sentido, pretende-se obter da Câmara Municipal de Serpa, a necessária legitimação para dar 

inicio às operações decorrentes da declaração de prescrição dos procedimentos de Execução Fiscal 

e demais valores em dívida, até ao limite dos valores supra indicados, procedendo, em simultâneo, 

ao rigoroso registo dos documentos e/ou valores eliminados. 

Pela execução das referidas operações, pretende-se obter valores exatos da dívida anulada, para 

posterior reporte e ratificação pela Câmara Municipal, ainda no decorrer do presente mandato 

autárquico. 

Embora se reconheça que a situação reportada não é a ideal, também se entende que pior será 

nada fazer, permitindo que a situação, pelo decorrer inapelável do tempo, se torne 

progressivamente de solução mais difícil. 

 

5 – Medidas de mitigação: 

Embora como se demonstrou acima a taxa de incobráveis seja significativamente baixa (3%), têm 

vindo a ser pensadas, e implementados, medidas destinadas a melhorar os resultados obtidos. 
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Não sendo este o momento próprio para uma apreciação pormenorizada, ainda assim, importa dar 

uma breve nota dessas medidas. 

Assim, ao nível da melhoria das condições de pagamento foram adotadas recentemente medidas 

que envolvem a emissão de faturas, com inclusão de referencia multibanco, e posterior envio por 

correio, ou fatura eletrónica, para os devedores, nas seguintes matérias: 

a) Na área da Educação – pagamento da Componente de Apoio à Família; 

b) Na área dos serviços de abastecimento de água, de recolha e tratamento de águas 

residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos: 

I. Planos de pagamento em prestações; 

II. Serviços conexos (instalação de ramais, substituição de contadores, limpeza de fossas, etc) 

Ao nível da cobrança, prepara-se a outorga de Protocolo com a Autoridade Tributária para que, à 

semelhança do que ocorre na cobrança de impostos municipais (IMI, IMT, Derrama) ou nas coimas 

aplicadas em processos de contraordenação, aquela entidade possa promover a cobrança coerciva, 

sem quaisquer encargos para o Município. 

 

6 – Em conclusão: 

Atendendo aos factos expostos, às razões invocadas sobre a dificuldade na cobrança de receita, 

assim como à legislação aplicável, conclui-se: 

- Verifica-se a existência de créditos ao Município, desde 1 de janeiro de 1994 até 31 de dezembro 

de 2012, no valor de total 279 141,73€ (duzentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e um euros 

e setenta e três cêntimos), que corresponde a um valor médio mensal de 1 292,00€ (mil duzentos e 

noventa e dois euros). Trata-se de dívida que atualmente não pode ser cobrada por se encontrar 

prescrita 

- Esse montante reparte-se por dois períodos distintos, sendo que: 

a) Entre 01/01/2008 e 31/12/2012 – o montante de 118 995,17€, conforme relação de documentos, 

assinada e rubricada e que fica arquivada em pasta anexa à ata; 

b) Anterior a 31/12/2007 – o montante de 160 146,56€, que transitou pelo seu valor global, sem 

identificação de cada documento, apenas classificada por rúbricas. 

- A prescrição das dívidas provenientes de taxas e outros tributos encontra-se prevista no artigo 15º, 

n.º 1, da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que aprovou o Regime Geral das Taxas das 

Autarquias Locais, e artigo 48º da Lei Geral Tributária (LGT), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, 

17 de dezembro, com as alterações em vigor. 

- Sendo a prescrição um facto extintivo que se verifica por mero decurso do tempo, encontrando-

se os referidos documentos em dívida há mais de 8 anos, é considerado do conhecimento oficioso, 

pelo que deve a prescrição ser conhecida e invocada pela entidade credora, Câmara Municipal,  

entidade com competência para a cobrança coerciva dos tributos administrados por autarquias 

locais, de acordo com o disposto no artigo 7º, do Decreto-Lei n.º 433/99,de 26 de outubro, com as 

alterações em vigor ,diploma que aprovou o Código de Procedimento e Processo Tributário e artigo 

176º do mesmo Código. 
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7 - Do Regulamento Geral de Proteção de Dados: 

De acordo com o artigo 4.º do RGPD entende-se por «Dados Pessoais», a informação relativa a uma 

pessoa singular identificada ou identificável («titular dos dados»), é considerada identificável uma 

pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por referência a 

um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, 

identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, 

fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular. 

Não existe qualquer dúvida que os nomes e números de contribuinte dos devedores elencados na 

relação anexa consubstanciam dados pessoais. 

A questão da divulgação e publicitação de dados pessoais já foi remetida ao conhecimento da 

Câmara Municipal, noutras ocasiões, com recomendações de procedimento. 

A presente questão (como de resto todas aquelas que andam à volta do RGPD), não é de fácil 

apreciação por envolver a limitação de princípios da atividade administrativa, como sejam, os da 

transparência, da proporcionalidade e da administração aberta. 

Não obstante, à semelhança do recomendado em procedimentos anteriores, sempre se entende 

que os dados pessoais dos devedores devem ser protegidos e, em conformidade, deve a Câmara 

Municipal abster-se da prática de quaisquer atos que envolvam a divulgação de tais dados, em 

particular, na publicação da ata da reunião. 

 

8 - Proposta de decisão: 

Face ao exposto nos números anteriores propõe-se que o órgão executivo do Município se 

pronuncie no sentido de considerar a prescrição oficiosa das dívidas existentes há mais de oito anos, 

até ao valor de 279 141,73€ (duzentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e um euros e setenta 

e três cêntimos), que resultam do intervalo de tempo entre 1 de janeiro de 1994 e 31 de dezembro 

de 2012, e consequente extinção dos processos de execução fiscal instaurados, de acordo com o 

disposto no artigo 48º da Lei Geral Tributária (LGT), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, 17 de 

dezembro e no artigo 7º do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, com as alterações em vigor, 

diploma que aprovou o Código de Procedimento e Processo Tributário e artigo 176º deste código.»  

 

 Intervenções 

Feita a apresentação do assunto por parte do Sr. Presidente, interveio o Sr. Vereador Manuel Soares 

para perguntar se também prescrevem os processos de execuções fiscais instaurados e que já estão 

em curso.  

Sobre esta questão, o Sr. Presidente respondeu que, aquilo que se propõe é também a prescrição 

desses processos de execuções fiscais. Até 2012, os processos eram iniciados e havia algumas 

pessoas que pagavam nessa fase, mas muitas outras não pagaram e a fase que se seguia era a 

penhora de bens ou de vencimentos e a Câmara, quase nunca avança para esse tipo de situação de 

penhoras e é por isso, que alguns dos processos não avançaram mais e não foram concluídos. 

Chegando depois a acordo com a AT, são eles que depois tratam desses processos de penhora, em 

situações que se possam verificar a partir do ano de 2012. ---------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 48º da Lei Geral Tributária (LGT), aprovada pelo 

Decreto-Lei n.º 398/98, 17 de dezembro e no artigo 7º do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, 

com as alterações em vigor, diploma que aprovou o Código de Procedimento e Processo Tributário 

e artigo 176º deste código, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, considerar prescritas 

as dívidas existentes há mais de oito anos, até ao valor de 279 141,73€ (duzentos e setenta e nove 

mil, cento e quarenta e um euros e setenta e três cêntimos), que resultam do intervalo de tempo 

entre 1 de janeiro de 1994 e 31 de dezembro de 2012, e cujos documentos constam  dos anexos à 

presente ata, dela fazendo parte integrante e consequente extinção dos processos de execução 

fiscal instaurados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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22. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento  

Grupo Parlamentar do PCP – Iniciativas legislativas sobre as freguesias 
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23. Resumo Diário da Tesouraria  

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

15 de fevereiro de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.709.527,58 (um milhão, setecentos 

e nove mil, quinhentos e vinte e sete euros e cinquenta e oito cêntimos) e 25.418,59 (vinte e cinco 

mil, quatrocentos e dezoito euros e cinquenta e nove cêntimos), respeitantes a operações 

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

 

No período de intervenção dos eleitos, começou por usar da palavra o Sr. Presidente para informar 

que já se realizou a reunião com a DST e posteriormente irá dar conhecimento também ao munícipe 

de Vila Verde de Ficalho que tem questionado sobre o assunto. Para que chegue a fibra ótica a 

Ficalho o valor proposto é de 350.000€ (com ligação a A-do-Pinto, Vila Nova de S.Bento e Vale de 

Vargo), que é um valor ainda assim substancial. Vários municípios têm solicitado um reforço da fibra 

ótica para todas as localidades e até agora, o maior investimento feito por um município é de cerca 

de 200.000€ e os municípios à dimensão de Serpa, têm entrado com investimentos na ordem dos 

15.000€ a 40.000€. A empresa, também informou que, no curto prazo, poderão existir algumas 

verbas para apoio nestes projetos, embora ainda não se saiba quais serão as entidades promotoras, 

mas à partida, os municípios não poderão ser promotores, porque se trata de uma rede privada.  

Mas, se avançar a candidatura que referiram, poderá a empresa abranger mais uma percentagem 

da população com a fibra ótica.  

Presta ainda informação, sobre o processo de vacinação no nosso concelho, tendo já sido realizadas 

reuniões com a ULSBA e com o Centro de Saúde e do apoio solicitado ao município, que são os locais 

de vacinação e apoio logístico nalgum transporte ou ajudar nos contactos com a população, tendo 

a Câmara manifestado disponibilidade de uma viatura e motorista, se for necessário aos serviços de 

saúde irem contactar diretamente alguns munícipes. Os locais de votação também já estão todos 

definidos, em todas as localidades, estando o equipamento já pronto para se montar o espaço. Na 

semana passada, os respetivos serviços do Centro de Saúde já se deslocaram ao nosso salão 

polivalente para verificarem a montagem que tínhamos efetuado e sendo assim, aguarda-se a 

entregas das vacinas, para se iniciar o processo de vacinação. ------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares começou a sua intervenção por dizer que se regozijam pelo facto do 

Sr.Vereador Carlos Alves já estar recuperando da sua cirurgia e poder participar nas reuniões e dizer 

que lamentam muito a perda do Vereador Francisco Godinho, pelo falecimento do seu pai e da sua 

irmã,  a quem apresentam os seus sentidos pêsames.  

Prossegue, referindo que, em relação à rua que está a ser intervencionada, na lateral do campo 

desportivo, o passeio continua por arranjar, dado que as árvores ainda não foram colocadas, tendo 

o Sr. Vereador Francisco Godinho informado que está planeado para a próxima semana, a colocação 

das árvores e têm estado em contacto com a EDP, dado que existe naquela zona uma infraestrutura 

da EDP e eles têm que acompanhar os trabalhos e, entretanto, já foi efetuada a colocação das 
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tubagens para a rega, mas a retirada dos cepos teve um impacto maior que aquele que foi calculado 

e foi necessário retirar toda a calçada. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano refere que foi abordado por duas associações do nosso concelho e 

questionado se sabia alguma coisa sobre os prazos de entrega dos planos de atividades no corrente 

ano, pelo que, pergunta se já está definido o prazo para a entrega do plano de atividades deste ano 

e do relatório de atividades do ano passado. Também gostaria de saber se a autarquia já começou 

a atribuição do suplemento de insalubridade e penosidade aos trabalhadores e por último, alerta 

novamente para a situação da estrada de vai do cruzamento de Belmeque para Vale de Vargo, mas 

agora no sentido do Álamo, cujo troço está cada vez mais degradado e necessita, pelo menos, de 

uma intervenção mínima, para evitar que danifique os veículos, devido aos buracos existentes.  

 

Sobre este ultimo assunto, o Sr. Presidente diz que têm conhecimento da situação em que esse 

troço se encontra, mas para já, não está prevista uma intervenção grande, estando planeado que, 

quando estivermos a fazer intervenções nos caminhos em Vale de Vargo, haverá lugar a uma 

reparação desse troço. Informa ainda que a próxima intervenção agendada, a iniciar brevemente, é 

na estrada da Pipa.  

Quanto ao subsidio de insalubridade e penosidade diz que os trabalhadores já foram informados 

que o processo está a ser avaliado. Para se pagar, tem que haver uma definição do grau de risco, 

porque existe a possibilidade de haver três níveis, de acordo com as funções que desempenham e 

já há algum tempo, que estamos a contactar empresas que fazem esse trabalho, para a definição 

do grau de risco dos trabalhadores. No entanto, já foi assumido que, independentemente do mês 

em que se iniciar o pagamento, terá sempre efeitos retroativos desde janeiro.  

Sobre os planos de atividades e relatórios, até ao momento não houve alteração de datas, podem 

e devem entregar nos prazos que estão previstos no respetivo regulamento e face à situação que 

vivemos, se depois for necessário, fazem as alterações que acharem convenientes, conforme a 

situação for evoluindo.  

Uma vez que as associações estão com dúvidas sobre o assunto, o Sr. Vereador António Mariano 

sugeriu que os respetivos serviços da autarquia enviem um oficio ou um email, a clarificar este 

assunto, tendo o Sr. Vereador Carlos Alves dito que o regulamento que existe é claro sobre os prazos 

de apresentação desses documentos e há associações que já apresentaram, algumas nos planos de 

atividades referem que, devido à situação que vivemos, parte das atividades não se irão realizar e 

na próxima semana está agendada uma reunião com as associações que já apresentaram esses 

documentos, mas também se pode fazer uma circular e enviar para as associações, a explicar como 

devem proceder. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Interveio ainda a Sr.ª Vereadora Odete Borralho para dar conhecimento da situação dos 

computadores recebidos no âmbito das aulas online. Relativamente ao Agrupamento n.º 1, ainda 

não receberam computadores, esperam receber esta semana 30 computadores para os alunos do 

1.º ciclo, do escalão A, sendo que este número de computadores não cobre o numero de alunos 

com apoio social escolar. O Agrupamento n.º 2 recebeu computadores para os alunos dos escalões 
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A e B do ensino secundário e ficam em falta os alunos do escalão C do secundário e de todos os 

outros níveis de ensino. A Escola Profissional de Desenvolvimento Rural também ainda não recebeu 

computadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 8 de fevereiro de 2021 

1. «Na sequência da questão colocada pelo Sr. Vereador Manuel Soares,  na última reunião da 

Câmara Municipal, informa-se que ainda não houve resposta por parte do Tribunal de 

Contas, na sequência da aprovação do novo plano de pagamentos do contrato de 

empréstimo para o centro tecnológico.  

O documento foi reencaminhado para os respetivos serviços, para que seja prestada 

informação, logo que exista resposta por parte do Tribunal de Contas.» 

 

2. «Na sequência da pergunta do Sr. Vereador Manuel Soares, na última reunião da Câmara, 

após confirmação junto dos respetivos serviços, informa-se que todas as obras na 

envolvente do Lidl, incluindo na circular, junto à rotunda, são da responsabilidade da 

empresa que está a efetuar a obra do Lidl.» 

 

 

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: 

 

 Primeira revisão ao Orçamento e primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal  

 Lote 45 da Zona Industrial de Serpa – Pedido de alteração de titularidade 

 Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio artigo 377 D-1, 

de Vila Nova de S.Bento (Herdade da Charneca) - Requerente: Charneca Velha – Sociedade 

Agrícola, Turística e Imobiliária, SA 

 Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio rústico, artigo 

92-J, em Serpa (Alto da Forca) - Requerente: Francisco José Palma Ramos 

 Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio rústico, artigo 

50-D, em Vale de Vargo (Corte) - Requerente: Sixto Vazquez – Unipessoal, Ldª  

 Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio rústico, artigo 

51-D, em Vale de Vargo (Corte) - Requerente: Sixto Vazquez – Unipessoal, Ldª  

 Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio rústico, artigo 7-

E, em Serpa (Herdade do Grou ou lote Louro Rodrigues) - Requerente: Mónica Isabel Mateus 

Braga 
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 CIMBAL – Plano Intermunicipal de Eficiência Energética do Baixo Alentejo (PIEEBA) – 

Repartição de encargos 

 CIMBAL – Comparticipação dos municípios para o ano de 2021 

 CIMBAL – Candidatura Intermunicipal “Proteção contra riscos de incêndios – Baixo Alentejo” 

– Comparticipação  

 Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2021 

 Pedido de licenciamento da primeira alteração ao loteamento titulado pelo alvará 4/2004 

(Ferragial do Telheiro, em Vale de Vargo) – Requerente: Bernardino José de Almeida 

Barradas 

 Associação do Cante Alentejano Os Cardadores (Castro Verde) – Pedido de apoio  

 Direito de preferência do prédio sito na Rua Fonte do Hortezim, n.º 12 em Serpa – 

Requerente: Josefa Pereira Tomé 

 Direito de preferência do prédio sito na Rua das Portas de Moura, n.º 27 em Serpa (Anúncio 

n.º 57203/2021) – Requerente: Carla Sofia Parreira Cavaco 

 Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 7.ª fase 

 Proposta de suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa II 

 Proposta de aprovação de projeto de execução para “Criação de Fontes na Praça da 

República, em Serpa” 

 Proposta de projeto de remodelação do edifício da Sociedade 1.º de Junho Brinchense, para 

a futura “Casa do Rio”, em Brinches 

 Estatuto do Direito de Oposição – Relatório da avaliação respeitante ao ano de 2020 

 Prescrição de dividas ao município de Serpa 

 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17h00 da qual, para constar, 

se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º 

do Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do 

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

Executivo, redigi e subscrevo.  
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Anexos da Ata n.º 4/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 17 de fevereiro de 2021 

 
 

ANEXO 1 - Primeira revisão ao Orçamento e primeira revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos da Câmara Municipal  

 

ANEXO 2 - Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio artigo 

377 D-1, de Vila Nova de S.Bento (Herdade da Charneca) - Requerente: Charneca Velha – 

Sociedade Agrícola, Turística e Imobiliária, SA – PLANTAS 

 

ANEXO 3 - Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio rústico, 

artigo 92-J, em Serpa (Alto da Forca) - Requerente: Francisco José Palma Ramos – PLANTAS 

 

ANEXO 4 - Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio rústico, 

artigo 50-D, em Vale de Vargo (Corte) - Requerente: Sixto Vazquez – Unipessoal, Ldª – PLANTAS  

 

ANEXO 5 - Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio rústico, 

artigo 51-D, em Vale de Vargo (Corte) - Requerente: Sixto Vazquez – Unipessoal, Ldª  -PLANTAS 

 

ANEXO 6 - Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival no prédio rústico, 

artigo 7-E, em Serpa (Herdade do Grou ou lote Louro Rodrigues) - Requerente: Mónica Isabel 

Mateus Braga – PLANTAS  

 

ANEXO 7 - Proposta de aprovação de projeto de execução para “Criação de Fontes na Praça da 

República, em Serpa”  

 

ANEXO 8 - Proposta de projeto de remodelação do edifício da Sociedade 1.º de Junho 

Brinchense, para a futura “Casa do Rio”, em Brinches 

 

ANEXO 9 - Prescrição de dividas ao município de Serpa 


