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Soares 
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ATA N.º 11/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 26 DE MAIO 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, Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro e Lei n.º 13-B/2021 de 5 de abril, realizou-se na Sala de Sessões da 

Câmara Municipal, a reunião do Órgão Executivo, no dia 26 de maio de 2021, pelas dezassete horas e trinta minutos, 

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

 

Aprovação da Ata n.º 10/2021 

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 10, relativa à reunião realizada no dia 12 de maio, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi 

aprovada, por unanimidade. A ata foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------- 

 

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 Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa  

2. Revisão n.º 2 ao Orçamento da Câmara Municipal de Serpa 

3. Alteração n.º 7 ao Orçamento e alteração n.º 5 ao Plano Plurianual de Investimentos - Ratificação 

4. Pedido de isenção de pagamento de taxas 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 aos prédios sitos na Praça da Republica, n.º 6 e 8 e 

Rua da Talisca, n.º 4 em Brinches – Requerente: Joaquim Farinho de Sousa e Castro 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 ao prédio sito no Largo da Corredoura, n.º 3 em Serpa 

– Requerente: António Manuel Carrasco 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 aos prédios sitos na Rua Júlio Dinis, n.º 57 e Rua 

Soldados de Portugal, n.º 36 em Pias – Requerente: Teresa Carrapiço Cardadeiro Parreira 

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 aos prédios sitos na Rua da Boa Vista, n.º 6 e 10 em, 

Pias – Requerente: António Vicente Matado Lobo 

9. Proposta de aprovação dos projetos de execução – Loteamento da expansão da Zona Industrial de Serpa (1.ª 

Fase) – Revisão do orçamento 

10. Empreitada de operação de loteamento da expansão da Zona Industrial de Serpa – 1.ª Fase 

11. Taxas de saneamento e fossas sépticas 

12. Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1380 de Vila Nova de S.Bento – Proposta de atribuição de subsidio  

13. Anúncio n.º 68665/2021 – Direito de preferência na venda do imóvel sito no Largo do Côrro, n.º 5, 6, 6-A e 7 em 

Serpa – Requerente: Caixa Geral de Depósitos, S.A.  

14. Conselho Português para a Paz e Cooperação – Proposta de adesão ao Encontro pela Paz 

15. Resialentejo, E.I.M. – Alteração dos estatutos 

16. Resialentejo, E.I.M. – Contrato de Gestão Delegada 
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17. Resialentejo, E.I.M. – Subscrição do aumento de capital social em 2021 

18. Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a APROSERPA - Associação de Produtores do 

Concelho de Serpa (no âmbito do Mercado Municipal de Serpa) 

19. Destaque de parcela do prédio “Courela da Eira”, artigo 127 da secção 1-E da União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) 

20. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa  

A Câmara Municipal tomou conhecimento que, de harmonia com a alínea o), do n.º 1, do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro e da alínea a), n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a Assembleia 

Municipal em sessão extraordinária realizada no dia 18 de maio, deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos 

do PS e Coligação PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a proposta de alteração do Mapa de 

Pessoal do Município de Serpa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

2. Revisão n.º 2 ao Orçamento da Câmara Municipal de Serpa 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que, de acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, a Assembleia Municipal em sessão realizada no dia 18 de maio, deliberou, por maioria, com as 

abstenções dos eleitos do PS e Coligação PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a segunda revisão 

ao Orçamento do Município de Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Alteração n.º 7 ao Orçamento e alteração n.º 5 ao Plano Plurianual de Investimentos - Ratificação 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares questionou em que altura surgiu esta urgência na alteração, para 

este assunto, que levou à necessidade de ratificação, tendo o Sr. Presidente respondido que surgiu agora, que se está a 

preparar a abertura do procedimento público, sendo necessário também uma revisão ao projeto e que tem a ver com os 

valores das infraestruturas elétricas, tendo também sido contratada uma empresa de consultadoria para apoio na 

elaboração das peças do procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do PS, nos termos do 

disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo 

Sr. Presidente, respeitante à 7.ª alteração ao Orçamento da Câmara Municipal e 5.ª alteração ao PPI: 
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4. Pedido de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas, a 

seguinte entidade:  

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Associação de Ciclismo do 
Distrito de Setúbal  

5671 
2021/05/07 

Grande Prémio do 
Baixo Alentejo 
Dia 9 de maio  

Licenciamento 
da prova 

 
33,66€ 

 

 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 aos prédios sitos na Praça da Republica, n.º 6 e 8 

e Rua da Talisca, n.º 4 em Brinches – Requerente: Joaquim Farinho de Sousa e Castro 

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

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a câmara municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a 

requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más 

condições de segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, na sequência do requerimento de Joaquim Farinho de Sousa e Castro, os Serviços Técnicos 

da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 22 de abril de 

2021: 



                                                                                                                                              Ata n.º 11/2021 – 26 de maio 

 

9 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Ata n.º 11/2021 – 26 de maio 

 

10 
 

 

 

 



                                                                                                                                              Ata n.º 11/2021 – 26 de maio 

 

11 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Ata n.º 11/2021 – 26 de maio 

 

12 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Ata n.º 11/2021 – 26 de maio 

 

13 
 

 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito.  
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6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 ao prédio sito no Largo da Corredoura, n.º 3 em 
Serpa – Requerente: António Manuel Carrasco 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a câmara municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de 
qualquer interessado, determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou 
de salubridade. 
Após deslocação ao local, na sequência do requerimento de António Manuel Carrasco, os Serviços Técnicos da Divisão de 
Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 27 de abril de 2021: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito.  
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7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 aos prédios sitos na Rua Júlio Dinis, n.º 57 e Rua Soldados 
de Portugal, n.º 36 em Pias – Requerente: Teresa Carrapiço Cardadeiro Parreira 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a câmara municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de 
qualquer interessado, determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou 
de salubridade. 
Após deslocação ao local, na sequência do requerimento de Teresa Carrapiço Cardadeiro Parreira, os Serviços Técnicos da 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 5 de maio de 2021: 
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 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito.  
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8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 aos prédios sitos na Rua da Boa Vista, n.º 6 e 10 em, Pias – 
Requerente: António Vicente Matado Lobo 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a câmara municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de 
qualquer interessado, determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou 
de salubridade. 
Após deslocação ao local, na sequência do requerimento de António Vicente Matado Lobo, os Serviços Técnicos da Divisão de 
Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 13 de maio de 2021: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria acima transcrito.  
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9. Proposta de aprovação dos projetos de execução – Loteamento da expansão da Zona Industrial de Serpa 

(1.ª Fase) – Revisão do orçamento 

Através de informação datada de 14 do corrente mês de maio, o Serviço de Apoio Técnico da Divisão de Mobilidade e 

Obras Municipais, coloca à apreciação do Órgão Executivo, com vista à sua aprovação, os projetos relativos aos 

trabalhos de urbanização referentes à Operação de Loteamento da Expansão da Zona Industrial de Serpa – 1ª Fase, 

nos termos agora apresentados e que alteram os aprovados em reunião da Câmara Municipal datada de 19 de fevereiro 

de 2020. 

Após esta aprovação, foi solicitado pela EDP uma última alteração ao projeto de INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS, com 

consequente acréscimo do valor previsto na Estimativa Orçamental para a sua execução. 

Verifica-se ainda a redução dos custos previstos para a execução dos ESPAÇOS VERDES E MOBILIÁRIO URBANO por 

alteração dos trabalhos previstos executar. 

Paralelamente, procedeu-se à revisão e atualização dos valores face às atuais cotações de mercado. 

 

PLANTA SÍNTESE DO LOTEAMENTO 

 

– Desenho 1352-PE-F1-P0.1-GER-PL-002 

 

Com um numero total de 77 lotes, foi definido o desenvolvimento dos trabalhos de execução do loteamento em 3 fases, 

sendo previsto no projeto que se apresenta para aprovação a execução da primeira fase, na qual se encontram previstos 

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

– - -- Desenho 

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

O projeto é constituído pelas seguintes especialidades: 

P0 — PROJETO GERAL 

P0.1 — Processo de Loteamento 

P0.2 — Condições Técnicas Gerais 

P0.3 — Medições 

P0.4 — Estimativa Orçamental 

 

P1 — TERRAPLENAGENS 

P1.1 — Geometria de traçado 

P1.2 — Estudo Geológico 

 

P2 — PAVIMENTAÇÃO 

P3 — ESPAÇOS VERDES E MOBILIÁRIO URBANO 

 

P4 — INFRAESTRUTURAS 

P4.1 — Rede de Abastecimento de Água e Incêndio 

P4.2 — Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais 

P4.3 — Estação de Tratamento de Águas Residuais 

P4.4 — Infraestruturas Elétricas 

P4.5 — Infraestruturas de Telecomunicações 

P5 — SINALIZAÇÃO 

P6 — PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE E COMPILAÇÃO TÉCNICA 

P7 — PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

P8 — PLANO DE CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA OBRA 
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QUADRO DE RESUMO DA ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 
 

Volume Designação dos Trabalhos 

Total (€) 

2 128 203,27 €   

1 TERRAPLENAGEM                                          29 813,90 €  

2 PAVIMENTAÇÃO                                       315 409,10 €  

3 ESPAÇOS VERDES E MOBILIÁRIO URBANO 17 919,07 € 

4 INFRAESTRUTURAS   

4.1 Rede de Abastecimento de Água e Incêndio                                   113 693,49 €  

4.2 Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais 430 890,40 €  

4.3 Estação de Tratamento de Águas Residuais 202 581,55 €  

4.4 Infraestruturas Elétricas 899 492,43 €  

4.5 Infraestruturas de Telecomunicações                                          52 950,00 €  

5 SINALIZAÇÃO                                        47 703,33 €  

6 ESTALEIRO / DIVERSOS                                         17 750,00 €  

 

 

- De acordo com a Estimativa Orçamental constante do Projeto, estimam-se em 2 128 203,27€ o valor dos trabalhos 

necessários à execução desta fase do Loteamento. 

 

A considerar ainda: 

- *Estimam-se em 12.069,70 € o valor dos encargos a pagar à EDP relativo à ligação das infraestruturas à rede de 

distribuição eléctrica, e; 

- *Estimam-se em 100.344,36 € o valor relativo aos Serviços de Uso Partilhado – Elementos de ligação para uso 

partilhado – Média Tensão – Rede aérea e subterrânea. 

* Valores de acordo com parecer emitido pela EDP Distribuição ref.ª 7/20/D-DRCS-AGA datado de 10-01-2020. (n/doc 

E/731/2020) 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

- De acordo com a calendarização constante do projeto, estima-se que a execução dos trabalhos decorra num período 

de 13 meses. 

 

 Deliberação  

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

da Expansão da Zona Industrial de Serpa – 1ª Fase, cuja planta de localização e planta de implantação da fase 1 

do loteamento, constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------- 

 

 

10. Empreitada de operação de loteamento da expansão da Zona Industrial de Serpa – 1.ª Fase 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, em informação datada de 21 do corrente mês de maio, informa 

sobre a necessidade de se proceder à abertura de procedimento para a Empreitada de Operação de Loteamento da 

Expansão da Zona Industrial de Serpa - Fase 1. 
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Neste contexto e atendendo que o valor estimado da obra é de € 2.128.203,27 1 (dois milhões cento e vinte e oito mil 

duzentos e três euros e vinte sete cêntimos) a acrescer a taxa de IVA legal em vigor, submete-se para apreciação do 

Órgão Executivo, nos termos do artigo 36º, nº 1 do Código dos Contratos Públicos (adiante designado por CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo D.L nº 111-B/2017 de 31 de agosto, 

na sua atual redação, conjugado com o artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, a seguinte 

proposta: 

 

a) Escolha de procedimento de formação de contrato, através de concurso público sem publicidade internacional, 

de acordo com o disposto no art 38º e artº19, nº1, alínea b), ambos do Código dos Contratos Públicos, 

conjugado com o Regulamento UE 2019/1828 da Comissão, de 30 de outubro; 

b) Aprovar as peças do procedimento, programa de procedimento, caderno de encargos e minuta do anúncio, de 

acordo com o disposto no artº40, nº1, c) e nº 2 do CCP, complementado pelo artigo 33.º, n.º 1 alínea f) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação; 

c) Que o Júri seja composto pelos seguintes elementos efetivos: Maria José Moreira, como Presidente; Rui Costa, 

Amélia Rocha, David Dias e Nuno Canhita como Vogais. Como elementos suplentes Daniel Casteleiro e Alzira 

Figueira; 

d) Designação de Gestor de Contrato, o técnico David Dias. 

 

 Intervenções  

Sobre este assunto, interveio o Sr. Vereador Manuel Soares, começando por questionar sobre o motivo de não se 

proceder a um concurso público internacional, embora o valor não o exija, mas não vê qual a vantagem de não se fazer 

internacional, uma vez que o prazo para apresentação das propostas é igual (30 dias), não existia acréscimo de custos e 

abria-se o leque de oportunidades, com possibilidade de mais empresas concorrerem.  

 

Em relação ao assunto da caução, diz que se mantém aquilo que já referiu várias vezes em anteriores procedimentos, 

continuam a surgir no texto as mesmas expressões, transpostas da lei (se for menos de 200.000€…; se exigível….; se 

aplicável….)a lei permite essas opções, mas as entidades ao elaborarem os documentos do concurso, e definido o valor 

do concurso e da caução, adequam o texto áquilo que foi definido para cada procedimento. Esta questão da caução não 

inviabiliza o concurso, mas dá má imagem, pois estamos a usar a mesma minuta, que dá sempre para tudo.  

Considerando que este assunto já foi repetidamente abordado em várias reuniões, ou não há vontade de mudar, ou não 

há respeito, pelo que, não irão aprovar as peças do procedimento apresentadas para esta empreitada.  

 

Referiu ainda que o artigo 46.º-A, n.º 2 do C.C.P. estipula que, na formação de contratos públicos de aquisição ou 

locação de bens, ou aquisição de serviços, de valor superior a 135 000€, e empreitadas de obras públicas de valor 

superior a 500 000€, a decisão de não contratação por lotes deve ser fundamentada. Considera que nos documentos do 

procedimento se deveria ter previsto essa fundamentação, explicando o motivo pelo qual não fazemos por lotes.  

 

 

 

 

 

                                                           
1Valor cabimentado, desagregado pelas várias classificações da atividade constante no PPI, conforme anexo A que se junta à presente informação. 
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O Sr. Presidente respondeu que sempre tem colocado aos respetivos serviços, as questões que são abordadas pelo 

Sr.Vereador Manuel Soares e o entendimento do Gabinete Jurídico é que as peças do procedimento, conforme são 

apresentadas estão no cumprimento da lei. Tendo em conta que o processo irá ser analisado pelo Tribunal de Contas, 

as questões que o vereador coloca e nomeadamente a questão dos lotes, que é pertinente, se carecer de alguma 

correção, terá depois que ser efetuada. Referiu ainda que a Câmara procedeu à contratação de uma empresa que está a 

prestar assessoria na elaboração das peças dos procedimentos de empreitadas, cujos valores são mais avultados.  

Diz ainda que não se trata de falta de respeito, temos sempre valorizado as questões que têm sido abordadas e para 

tentar esclarecer melhor o assunto, por se tratar de questões técnicas e jurídicas, irá solicitar-se ao Dirigente da Divisão 

de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que na próxima reunião da Câmara possa, 

pessoalmente, clarificar melhor esta situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos eleitos do PS e os votos a 

favor dos eleitos da CDU: 

 

 Iniciar o procedimento de concurso público sem publicidade internacional, de acordo com o disposto no 

art 38º e artº19, nº1, alínea b), ambos do Código dos Contratos Públicos, conjugado com o Regulamento 

UE 2019/1828 da Comissão, de 30 de outubro. 

 Aprovar as peças do procedimento, programa de procedimento, caderno de encargos e minuta do 

anúncio, de acordo com o disposto no artº40, nº1, c) e nº 2 do CCP, complementado pelo artigo 33.º, n.º 1 

alínea f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que constam dos anexos à presente 

ata, dela fazendo parte integrante. 

 Designar o seguinte Júri: 

- Elementos efetivos: Maria José Moreira, como Presidente; Rui Costa, Amélia Rocha, David Dias 

e Nuno Canhita como Vogais.  

- Elementos suplentes: Daniel Casteleiro e Alzira Figueira. 

 Designar Gestor de Contrato, o técnico David Dias. 

 

Declaração de voto dos eleitos do PS 

O sentido de voto dos Srs. Vereadores do Partido Socialista diz respeito às peças do procedimento, conforme referido na 

intervenção acima exposta, mas nada têm contra a proposta do Júri e do Gestor do Processo.  

 

 

11. Taxas de saneamento e fossas sépticas 

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

Assessoria Jurídica, datada de 14 do corrente mês de maio: 

 

«Tem vindo a ser suscitada, amiúde, a questão da obrigatoriedade de pagamento de taxas de saneamento, por 

munícipes que, residindo em locais em que são servidos de abastecimento água, têm contrato com o Município de 

Serpa, porém, não têm acesso a serviço de drenagem através das redes fixas, dispondo para o efeito de fossas sépticas 

particulares. 
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Sobre o assunto importa considerar que: 

1. Nos termos do artigo 32.º, n.º 1, do Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas Residuais de 

Serpa (doravante apenas designado por Regulamento) publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 35 — 

19 de fevereiro de 2016 “Em zonas não servidas por rede pública de drenagem, é obrigatória a construção de 

fossas séticas bem como a manutenção das mesmas, sendo os utilizadores responsáveis pela sua construção, 

estado de conservação, manutenção e limpeza.”; 

2. O n.º 1 do artigo 34.º do mesmo diploma refere que “A responsabilidade pela manutenção das fossas séticas é 

dos seus utilizadores, de acordo com procedimentos adequados, tendo nomeadamente em conta a necessidade 

de recolha periódica e de destino final das lamas produzidas.”; 

3. Sendo a responsabilidade pela manutenção e limpeza das fossas dos seus utilizadores, a competência para 

efetuar a limpeza é, porém, atribuída ao Município de Serpa pelo n.º 2 do mesmo dispositivo “A limpeza das 

fossas séticas é efetuada pelo Município de Serpa, por meios próprios ou através de subcontratação do serviço 

a empresa devidamente licenciada para o efeito, mediante requerimento e respetivo pagamento.” e pelo n.º 3 do 

artigo 12.º “Ao Município de Serpa, enquanto Entidade Gestora compete e recolher e transportar a destino 

adequado as águas residuais produzidas pelos utilizadores, assim como as lamas das fossas séticas existentes 

na sua área de intervenção” 

4.  Por outro lado, de harmonia com a alínea f) do artigo 13.º do Regulamento os utilizadores têm direto a “solicitar 

à entidade gestora a recolha e transporte das lamas da respetiva fossa sética individual, mediante o pagamento 

dos custos devidos”. 

5. Daqui resulta claro que a limpeza das fossas sépticas é responsabilidade dos seus utilizadores e deve ser 

efetuada pelo Município de Serpa mediante o pagamento das respetivas taxas pelos particulares; 

6. No que respeita à estrutura tarifária, temos que o n.º 1, do artigo 44.º refere que “Estão sujeitos às tarifas 

relativas ao serviço de drenagem de águas residuais, todos os utilizadores que disponham de contrato”; 

7. Já o artigo n.º 1 do artigo 35.º, dispõe que os “serviços de abastecimento de água, drenagem de águas residuais 

e gestão de resíduos sólidos urbanos são objeto de um único contrato, celebrado entre o Município de Serpa e 

os utilizadores”. 

8. Embora o n.º 2 do mesmo dispositivo salvaguarde que “Para efeitos do número anterior, deve considerar -se 

indissociável da contratação do serviço de abastecimento, a contratação do serviço de drenagem desde que 

este esteja disponível através das redes fixas” a alternativa à cobrança das taxas de saneamento na fatura 

mensal da água para utilizadores que dispõem de fosses sépticas seria o pagamento por cada limpeza que 

fosse efetuada pelo Município de Serpa, de acordo com os valores previstos no artigo 11.º da tabela de preços 

do Regulamento de taxas e outras receitas municipais publicado em Diário da República, 2.ª série — N.º 111 — 

9 de Junho de 2010. 

9. Esta alternativa não se afigura adequada, desde logo, por duas razões: 

i. A aplicação do valor previsto no regulamento de taxas por cada limpeza de fossas resultaria, ao final do 

ano, num montante exponencialmente superior aquele pago em sede de faturação mensal, colocando 

numa clara situação de desfavorecimento os utilizadores que dispõem de fossas sépticas e 

consequentemente fazendo perigar o princípio da equidade entre utilizadores; 

ii. A aplicação de valores elevados por cada limpeza pode desincentivar os utilizadores a solicitarem a 

limpeza das fossas ao Município de Serpa, fazendo-o por meios próprios e de forma inadequada, 

colocando em causa a saúde pública. 

10. Acresce que o artigo 81.º, n.º 1, do Regulamento n.º 549/2018 da ERSAR dispõe “Pela prestação dos serviços 

de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos é 
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aplicável aos utilizadores finais uma tarifa de disponibilidade, devida em função do intervalo temporal objeto de 

faturação, e uma tarifa variável, devida em função da quantidade de água consumida, de águas residuais 

urbanas ou de resíduos urbanos recolhidos (…) esclarecendo o n.º 2 do mesmo dispositivo “No caso do serviço 

de limpeza de fossas séticas, a aplicação mensal das tarifas fixa e variável previstas no número anterior 

constituo a contrapartida pela realização de um número máximo anual de limpezas definido no contrato de 

recolha; 

11. Afigura-se ser esta a solução mais equilibrada e que assegura condições de igualdade de tratamento dos 

utilizadores; 

12. Sucede que o Regulamento é omisso relativamente ao número de limpezas anuais a que o utilizador tem direto 

no âmbito do contrato celebrado com o Município de Serpa, não existindo, portanto, um procedimento tipificado 

para a faturação de utilizadores com fossas sépticas o que pode conduzir a que situações análogas sejam 

tratadas de formas diferentes.; 

13. Apesar de ser prever, para breve, uma revisão do regulamento, considera-se fundamental acautelar desde já a 

tipificação da faturação de situações de limpezas de fossas sépticas de utilizadores particulares, com contrato de 

abastecimento de água celebrado com o Município de Serpa; 

 

Pelo exposto propõe-se: 

Aos utilizadores com fossas sépticas particulares, com contrato de abastecimento de água celebrado com o Município de 

Serpa, devem ser aplicadas: a) A tarifa fixa de drenagem de águas residuais, devida em função do intervalo temporal 

objeto de faturação e expressa em euros por cada trinta dias b) A tarifa variável de recolha de águas residuais, devida 

em função do volume de água residual recolhido ou estimado durante o período objeto de faturação, sendo diferenciada 

de forma progressiva de acordo com escalões de consumo, e expressa em m3 de água por cada trinta dias.  

Em contrapartida o utilizador tem direito a 12 (doze) limpezas de fossa por ano, efetuadas de acordo com as disposições 

do Regulamento e restante legislação aplicável. Quando excedido este número, as limpezas serão faturadas nos termos 

do Regulamento de taxas e outras receitas municipais.» -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade que, aos utilizadores com fossas sépticas 

particulares, com contrato de abastecimento de água celebrado com o Município de Serpa, devem ser aplicadas:  

 

a) A tarifa fixa de drenagem de águas residuais, devida em função do intervalo temporal objeto de 

faturação e expressa em euros por cada trinta dias; 

 

b) A tarifa variável de recolha de águas residuais, devida em função do volume de água residual 

recolhido ou estimado durante o período objeto de faturação, sendo diferenciada de forma progressiva 

de acordo com escalões de consumo, e expressa em m3 de água por cada trinta dias; 

Em contrapartida o utilizador tem direito a 12 (doze) limpezas de fossa por ano, efetuadas de acordo com 

as disposições do Regulamento e restante legislação aplicável. Quando excedido este número, as 

limpezas serão faturadas nos termos do Regulamento de taxas e outras receitas municipais.------------------ 
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12. Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1380 de Vila Nova de S.Bento – Proposta de atribuição de 

subsidio  

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, informa que o Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 

1380 Vila Nova S. Bento, solicita apoio financeiro para construção de uma cozinha móvel, no valor de 1 200,00 € (mil e 

duzentos euros), para as atividades de campo. 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulo III, propõem a atribuição de um 

subsídio pontual de 600,00 euros(seiscentos euros), 50% do valor do orçamento. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 23576/2021.  

 

 Deliberação  

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

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir ao 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1380 de Vila Nova de S.Bento, um subsidio no valor de 600€ 

(seiscentos euros) para apoio na construção de uma cozinha móvel. -------------------------------------------------------------- 

 

 

13. Anúncio n.º 68665/2021 – Direito de preferência na venda do imóvel sito no Largo do Côrro, n.º 5, 6, 6-A e 

7 em Serpa – Requerente: Caixa Geral de Depósitos, S.A.  

Nº Pedido - 68665/2021; Data do Anúncio- 05-05-2021 
Data de Disponibilização no Site - 06-05-2021 

  
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação 
Caixa Geral de Depósitos S.A. 
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação 

Caixa Geral de Depósitos, S.A.,   

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação 

Fernando António Garcia Palma Branco 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ---- 
Descrição em Ficha - 119 
Artigo Matricial -2110 
Quota Parte - 1/1 
Fração Autónoma - A 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 144.6 m2 
Área Total - ---- Hectares 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
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Localização do Imóvel 
Endereço - Serpa (Salvador) Largo do Côrro, 5, 6, 6-A e 7 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço - 56000 
Moeda - Euros 
 
Data previsível do negócio 
21-05-2021 – Observações - ---- 
 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 10 do corrente mês de maio informa que, 

considerando a localização do prédio (Largo do Côrro, n.º 5, 6, 6-A e 7, em Serpa, na União de Freguesias de Serpa – 

Salvador e Santa Maria), referindo-se a venda à Fração A do prédio, localizada no n.º7, a área bruta privativa 

(144,60m2) e o valor (56.000,00 euros), considera-se que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de 

preferência.  
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda do imóvel sito no 

Largo do Côrro, n.º 5, 6, 6-A e 7, em Serpa, pelo valor proposto de 56.000€ (cinquenta e seis mil euros). ------------- 

 

 

 



                                                                                                                                              Ata n.º 11/2021 – 26 de maio 

 

41 
 

 

14. Conselho Português para a Paz e Cooperação – Proposta de adesão ao Encontro pela Paz 

Através de email datado de 23 de abril, o Conselho Português para a Paz e Cooperação, refere que, o momento 

complexo que vivemos implica que haja uma maior mobilização na defesa dos valores da paz, da solidariedade e da 

cooperação e da recusa da guerra como forma de resolução dos conflitos internacionais, tendo presente os princípios 

constantes na Constituição da República Portuguesa e na Carta das Nações Unidas.  

É nesse contexto que o Conselho Português para a Paz e Cooperação e um conjunto de outras organizações estão a 

preparar o novo Encontro pela Paz, a realizar no dia 5 de junho, no Fórum Luísa Todi, em Setúbal, que culminará com 

um desfile pela paz. Enviam, em anexo, o documento de base e o cartaz subscritos por 12 organizações. 

O Encontro pela Paz terá como lema "Pela Paz todos não somos demais", pelo que consideram da maior importância a 

adesão a este Encontro pela Paz, participando nos vários debates descentralizados que irão realizar em diversos locais, 

de que nos darão notícias. 

 

As organizações subscritoras:  

• Câmara Municipal de Loures 

• Câmara Municipal de Setúbal 

• Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN) 

• Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD)  

• Conselho Português para a Paz e Cooperação(CPPC) 

• Federação Nacional dos Professores (FENPROF) 

• Juventude Operária Católica (JOC) 

• Movimento Democrático de Mulheres 

• Movimento de Municípios pela Paz 

• Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM) 

• Obra Católica Portuguesa de Migrações (OCPM) 

• União dos resistentes Antifascistas Portugueses (URAP) 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aderir ao Encontro Pela Paz, de acordo com a proposta do 

Conselho Português para a Paz e Cooperação.  
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15. Resialentejo, E.I.M. – Alteração dos estatutos 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação proferida pela 

Assembleia Geral da Resialentejo, em reunião de 22 de janeiro do corrente ano, respeitante ao aumento do 

capital social em 2.000.000€ (dois milhões de euros), que determinou a alteração do artigo 17.º dos estatutos da 

empresa e submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal.  

Consta dos anexos á presente ata, dela fazendo parte integrante, o mencionado parecer jurídico, emitido pelo 

Dr.Nuno Barroso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

16. Resialentejo, E.I.M. – Contrato de Gestão Delegada 
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 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, o Contrato de Gestão Delegada, que regula a delegação, pelos Municípios, na Entidade Gestora dos 

serviços referidos na clausula 3.ª do Contrato, o qual consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. 

Consta ainda dos anexos, a mencionada cópia da ata n.º 2 da reunião da Assembleia Geral da Resialentejo, 

realizada no dia 22 de abril do corrente ano.  
 

 

 

17. Resialentejo, E.I.M. – Subscrição do aumento de capital social em 2021 

Através de oficio datado de 6 do corrente mês de maio, a Resialentejo- Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M. 

informa que, em reunião da Assembleia Geral realizada no dia 22 de janeiro do corrente ano, foi aprovado, por 

unanimidade, o aumento do capital social em 2.000.000€, assim como a subscrição do mesmo entre os anos de 2021 e 

2024, pelo que, deverá o município de Serpa, até 30 de junho do corrente ano, fazer a transferência do valor de 

91.974,00€ (noventa e um mil, novecentos e setenta e quatro euros), que corresponde à subscrição do capital para o 

ano de 2021.  

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à transferência para a Resialentejo do valor de 

91.974,00€ (noventa e um mil, novecentos e setenta e quatro euros), que corresponde à subscrição do capital 

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

 

 

18. Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a APROSERPA - Associação de Produtores do 

Concelho de Serpa (no âmbito do Mercado Municipal de Serpa) 

A Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 21 de maio, refere que, no quadro da reabertura do 

Mercado Municipal de Serpa, que se pretende que seja um equipamento decisivo para a revitalização urbana, 

económica e social do concelho, com enfase na promoção dos produtos agroalimentares produzidos no concelho e 

privilegiando o comercio de proximidade, sendo que a capacidade de atração de visitantes é também uma mais-valia, 

remete-se proposta de protocolo a estabelecer com a APROSERPA- Associação de Produtores do Concelho de Serpa, 

no âmbito da dinamização e ocupação de Espaços do Mercado Municipal de Serpa.  

Porque constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, 

designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento económico, de acordo com o disposto no artigo 23, nº 1 e 

nº 2, alínea m) conjugado com o disposto no nº 33, alíneas o) e  ff), ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro, colocam à consideração do órgão executivo a aprovação do referido 

Protocolo de Colaboração, que se transcreve: 

Preâmbulo 
 
A estratégia seguida pelo Município de Serpa com vista ao desenvolvimento sustentável, assenta essencialmente na coesão 
económica e social e na preservação e salvaguarda do património cultural e natural. O desenvolvimento económico e a criação de 
condições para atrair investimentos e criar emprego, a valorização do território e dos seus recursos endógenos, o apoio a iniciativas 
e projetos empresariais, a promoção de atividades inovadoras ou a proximidade com os vários agentes económicos são 
fundamentais nesta estratégia, na qual se integra o Mercado Municipal de Serpa enquanto equipamento decisivo para a 
revitalização urbana, económica e social do território. 
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Considerando que a APROSerpa - Associação de Produtores do Concelho de Serpa tem como missão a promoção e a defesa da 
atividade empresarial do concelho de Serpa, assegurando a promoção e dinamização para a competitividade e a afirmação dos 
produtos locais nos mercados regionais, nacionais e internacionais e, ainda, apoiar e aconselhar os agentes económicos em 
questões de marketing para a valorização e promoção das suas atividades.  
 
Considerando também que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 
populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento económico, de acordo com o disposto no artigo 23, nº 1 
e nº 2, alínea m) conjugado com o disposto no nº 33, alínea ff), ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
75/2013 de 12 de setembro: 
 
O Município de Serpa, com sede na Praça da República, 7830-389 Serpa, pessoa coletiva de direito público número 501.112.049, 
representada por Tomé Alexandre Martins Pires, na qualidade de Presidente da respetiva Câmara Municipal, como primeiro 
outorgante, 
 
E 
 
A Associação de Produtores do Concelho de Serpa, adiante designada APROSerpa pessoa coletiva nº 513.864.792, 
representada Maria José Rosa Moreira, na qualidade de Presidente da Direção, como segundo outorgante,  
 
Acordam na celebração do presente Protocolo de Colaboração, regido pelas seguintes cláusulas: 
 

 
Cláusula 1ª 

Objeto 
O presente Protocolo tem por objeto a concessão de espaços de venda e de outros espaços destinados a dinamização  de 
atividades de promoção dos recursos endógenos locais, que fazem parte do edifício do Mercado Municipal de Serpa, prédio urbano 
sito na Rua Dr. Eduardo Fernandes de Oliveira, em Serpa, inscrito na matriz sob o artigo 4071, União das Freguesias de Serpa 
(Salvador e Santa Maria), registado a favor do Município de Serpa sob o número 3894/20160630, aprovado em reunião de câmara 
realizada em---- 

 
 

Cláusula 2ª 
Âmbito de aplicação  

O presente Protocolo pretende definir as condições da concessão de utilização dos espaços de venda do Mercado Municipal 
designados como Loja de Vinho, Loja de Queijo e da Loja 2, bem como as condições de gestão e colaboração da dinamização do 
Centro Interpretativo do Queijo de Serpa (CIQS) e utilização da Cozinha Experimental. 

 
Cláusula 3ª 

Condições gerais de concessão     
1-A APROSerpa garante o funcionamento da loja de Vinho e da Loja de Queijo através dos produtores do concelho em condições a 
acordar entre essas entidades, de forma a que todos os interessados possam estar representados. 
2- A loja 2 funcionará como espaço de mostra e venda dos diversos produtos alimentares dos produtores associados. 
3-A gestão da Loja do Queijo abrange a responsabilização pelo funcionamento do Centro Interpretativo do Queijo de Serpa.  
4-A utilização da Cozinha Experimental será efetuada em gestão partilhada e programação conjunta com o Município de Serpa. 

 
Cláusula 4ª 

Condições de especiais de ocupação  
1-O segundo outorgante responsabiliza-se pela boa gestão e limpeza dos espaços cedidos, bem como pela manutenção e 
conservação do equipamento afeto a esses espaços, conforme listagem em anexo.  
2- Pela ocupação da Loja de Vinho e da Loja do Queijo, bem como da loja nº 2,não serão assumidos outros encargos pelo segundo 
outorgante, além das despesas de água e luz, atendendo à natureza excecional e experimental desta cedência. 
3- As despesas respeitantes aos encargos com água e energia elétrica dos espaços do Centro Interpretativo do Queijo ou Espaço 
Museológico e Cozinha Experimental serão suportadas pela Câmara Municipal de Serpa, dada a gestão partilhada. 
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Cláusula 5ª 
Comercialização dos Produtos 

1-No exercício do comércio no mercado, os produtores devem obedecer à legislação específica aplicável aos produtos 
comercializados. 
2- Os vinhos e outras bebidas alcoólicas colocados à venda na Loja de Vinho devem ser exclusivamente dos produtores do 
concelho de Serpa.  
3-  Na Loja do Queijo poderão ser vendidos todos os tipos de queijo e derivados do leite, produzidos pelos produtores do concelho 
de Serpa, bem como o Queijo Serpa com certificação DOP – Denominação de Origem Protegida, produzido nos concelhos da área 
geográfica delimitada de produção do Queijo Serpa DOP.  
 

Cláusula 6ª 
Horário 

Os espaços de venda identificados como Loja de Vinho, Loja do Queijo e Loja 2 devem cumprir o horário de funcionamento previsto 
no Regulamento do Mercado Municipal de Serpa, publicado no Diário da República ,2º série, nº 33, de 17/02/2020. 

 
Cláusula7ª 

Prazo 
1- A ocupação e gestão dos espaços objeto do presente protocolo será concedida por um ano, com possibilidade de renovação 
anual, até ao limite máximo de 6 (seis) anos. 
2- O prazo de ocupação de cada um dos espaços cedidos poderá ser diferente, consoante a gestão que se considerar adequada, 
devendo ser comunicada a vontade de cessação de ocupação no prazo de 60 dias. 
3- A intenção de denúncia do protocolo deverá ser apresentada no prazo de 60 dias.  
4- O presente Protocolo de colaboração entrará em vigor no dia da respetiva assinatura. 
 

Cláusula 8ª 
Disposições Finais e Gerais 

Em tudo o omisso aplicar-se-ão as disposições legais em vigor e as normas previstas no Regulamento do Mercado Municipal 
identificado no presente protocolo. 
 Serpa----de maio de 2021  
 
O Presidente da Câmara Municipal de Serpa 
 
 Tomé Alexandre Martins Pires 
 
A Presidente da Direção da Associação de Produtores do Concelho de Serpa 
 
 Maria José Rosa Moreira 
 

 Deliberação 
O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do protocolo de colaboração, acima 
transcrito, a celebrar com a APROSERPA - Associação de Produtores do Concelho de Serpa. --------------------------- 
 

 

19. Destaque de parcela do prédio “Courela da Eira”, artigo 127 da secção 1-E da União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela DUOT - Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

datada de 21 do corrente mês de maio: 
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«Antecedentes 

Por forma a permitir a viabilização da ampliação da zona de atividades industriais, sita na Avenida dos Bombeiros em 

Serpa, foi desencadeado o processo de suspensão de parte do PU de Serpa, (processo 2021/AP-CM/35). 

 

A proposta de suspensão foi presente a reunião de CM na data de 22/02/2021 e foi dado conhecimento à Assembleia 

Municipal na data de 25/02/2021. Posteriormente a proposta foi alvo de parecer favorável da CCDR, tendo a suspensão 

em causa sido publicada na data de 11/05/2021, Aviso 8765. 

 

Atualidade 

A Entidade Braingaming Unipessoal Lda, pretende ampliar as suas instalações, bem como a sua atividade laboral, 

necessitando para tal adquirir uma parcela de terreno com área de 1300 m2, contigua ao seu prédio, sito na Avenida dos 

Bombeiros Lote 1 em Serpa. 

 

Assim, de forma a concretizar a venda pretendida, propõe-se a aprovação pela Câmara Municipal de operação de 

destaque de parcela no prédio sito à Avenida dos Bombeiros Voluntários de Serpa, Rua Serpa Pinto e Estrada Nacional 

260, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 2164/20101123 e inscrito na respetiva caderneta 

predial rústica da União das Freguesia de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 127 da Secção 1E.  

 

Destaque de parcela  

 

1. Prédio original – prédio rústico denominado “Courela da Eira”, sito ao artigo 127, da secção 1E, da União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), com a área total de 45689 m2, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Serpa sob o n.º 2164/20101123, e seguinte composição: área descoberta de 45689 m2 e as seguintes 

confrontações: a Norte, Estrada Nacional 260; a Sul, Avenida dos Bombeiros Voluntários de Serpa; a Nascente, prédios 

rústicos 150 1E e 63 1E, ambos da União de Freguesias de Serpa; a Poente, Rua Serpa Pinto.  

 

2. Parcela a destacar – parte do prédio, com a área total de 1300 m2, e seguinte composição: área descoberta de 1300 

m2 e as seguintes confrontações: a Norte, prédio rústico 127 1E da União de Freguesias de Serpa; a Sul, Avenida dos 

Bombeiros Voluntários de Serpa; a Nascente, proprietário Lote 1; a Poente, prédio rústico 127 1E da União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). 

 

3. Parcela sobrante – parte do prédio, com a área total de 44389 m2, e seguinte composição: área descoberta de 

44389 m2 e as seguintes confrontações: a Norte, Estrada Nacional 260; a Sul, Avenida dos Bombeiros Voluntários de 

Serpa; a Nascente, prédios rústicos 150 1E e 63 1E, ambos da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria); 

a Poente, Rua Serpa Pinto. 

 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 21 do corrente mês 

de maio, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que a parcela a  destacar,(descrita no ponto 2) do 

prédio original, (descrito no ponto 1), não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque 

de parcela, dentro do aglomerado urbano de Serpa, de acordo com o estabelecido no ponto 4 do artigo 6.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, 

dado que é possível proceder-se a destaques de parcela dentro do perímetro urbano, desde que as duas parcelas 

resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos. 
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 De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo:  

- Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos aí referidos por 

um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior;  

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n. 5 e 6 devem ser 

inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser licenciada ou 

comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas;  

- O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstas da 

observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos 

municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições de utilidade 

pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património cultural imóvel (…).» 

 

 

20. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 95, referente ao dia 25 de maio de 2021, 

o qual apresenta os seguintes saldos: 2.171.573,77€ (dois milhões, cento e setenta e um mil, quinhentos e setenta e três 

euros e setenta e sete cêntimos) e 32.453,28 € (trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três euros e vinte e oito 

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

 

 

No período de intervenção dos eleitos, o Sr. Presidente fez referência à inauguração do Mercado Municipal de Serpa, 

agendado para o dia 29 do corrente mês e informou ainda que, no âmbito da rede de mercados do concelho, durante o 

próximo mês será iniciado o procedimento para os mercados de Vila Verde de Ficalho e Pias. 

 

Prestou ainda uma informação no âmbito de prestação de contas de 2020, cujo prazo era habitualmente em abril, mas 

este ano já houve dois adiamentos e existem diferentes entendimentos sobre o assunto, por parte da ANMP e da DGAL, 

mas sobre o assunto, deu conhecimento duma informação, elaborada pela Dirigente da Unidade de Gestão Financeira e 

pelo Dirigente da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 26 de maio 

e que se transcreve:  

 

«- De acordo com o n.º 2 do art.º 132.º da Lei n.º 75-B/2020 (Lei do Orçamento do Estado para 2021), “na 

administração local, a prestação de contas relativa ao exercício de 2020 pode ser efetuada até 31 de maio de 

2021, considerando os atrasos na implementação do novo sistema contabilístico” (negrito nosso); 

- De acordo como o disposto no n.º 7 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, alterado pela Lei n.º 13-

B/2021, de 5 de abril, é determinado que “para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 132.º da Lei n.º 75-B/2020, 

de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2021, a prestação de contas nas reuniões 

ordinárias dos órgãos deliberativos das autarquias locais previstas para o mês de abril pode realizar-se até ao 

dia 30 de junho de 2021.” 

- Conforme resulta da alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro, conjugada com o n.º 

1 do artigo 4.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual, o prazo de envio das contas 

aprovadas ao Tribunal de Contas é prorrogado até 30 de junho de 2021. 

A sucessiva prorrogação de prazos para a prestação de contas relativa ao exercício de 2020, para aprovação 

em sessão do órgão deliberativo e posterior envio ao tribunal de Contas, resultam e são evidência das extremas 
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dificuldades sentidas na implementação do novo sistema contabilístico (SNC-AP). De resto tal já havia sido 

evidenciado pelos sucessivos adiamentos na respetiva entrada em vigor e produção e efeitos. 

Em consequência, e excecionalmente, no corrente ano de 2021 a elaboração dos documentos de prestações de 

contas relativos a 2020, envolve/envolveu, a titulo meramente exemplificativo: 

- Ao nível do património, a reclassificação, quase total, dos cerca de 17000 bens móveis; 

- A criação de grupos homogéneos de bens móveis; 

- A execução de um elevado n.º de operações de abate; 

- A criação das fichas de bens, do ano 2020, após a conclusão dos itens anteriores; 

- A introdução de novos procedimentos relacionados com as grandes reparações e investimentos em curso; 

- O preenchimento de cerca de 100 mapas de prestação de contas, quase na sua totalidade de execução 

manual. 

Ao exposto acresce, também com carácter excecional, a situação pandémica decorrente do COVID-19, que 

criou dificuldades acrescidas na preparação e elaboração dos documentos de prestação de contas, 

considerando, designadamente, a colocação de parte significativa dos trabalhadores da Unidade de Gestão 

Financeira em regime de teletrabalho. 

Isto posto, e apesar do sério esforço desenvolvido, não existem condições para submeter à apreciação do órgão 

executivo os documentos de prestação de contas do ano de 2020, até final do corrente mês de maio. 

Não obstante o que antecede, e considerando o atual estado dos trabalhos desenvolvidos, o atraso no envio 

para apreciação do Órgão Executivo, não faz perigar o prazo para aprovação pelo Órgão Deliberativo nem o 

posterior envio para o Tribunal de Contas (30 de junho). 

Neste sentido, entendeu-se prestar a presente informação para conhecimento da Câmara Municipal de Serpa. 

 

A Dirigente da Unidade de Gestão Financeira 

- Ana Catarina Conceição Mestre Borges Correia –  

 

O Dirigente da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica 

- Rui Fulgêncio Piedade Costa -» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O Sr. Presidente disse ainda que os serviços estão a trabalhar no sentido de ter o documento pronto para a sessão da 

Assembleia Municipal, previsivelmente dia 29 de junho, pelo que, propõe que a reunião pública da Câmara, agendada 

para o dia 23 de junho, seja antecipada para o dia 21, tendo os senhores vereadores concordado com a referida 

alteração. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho interveio para prestar uma informação, relativamente a um assunto abordado na 

última reunião da Câmara, no que se refere a um email enviado por um munícipe, o Sr. Marcos Dias, sobre o troço da 

estrada de S.Marcos à Corte da Azinha, referindo que já foi efetuada a encomenda dos sinais de trânsito para proibir a 

passagem de camiões por essa estrada e está a ser ultimada a limpeza das valetas em Vila Verde de Ficalho e a 

próxima zona a intervencionar será na Corte da Azinha. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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O Sr. Vereador Manuel Soares perguntou em que situação se encontra o problema dos cortes de água na freguesia de 

Brinches, tendo o Sr. Vereador Francisco Godinho informado que continua a verificar-se um consumo exagerado 

naquela localidade, sem que se consiga perceber o motivo, não é uma situação normal e já se procedeu a novas 

deteções de fugas de água, mas as roturas detetadas são mínimas. Já se solicitou orçamento para uma zona de 

medição e controlo e o assunto continua a ser analisado com as Águas do Alentejo e para colmatar esta dificuldade, até 

que se consiga uma efetiva resolução o problema, estamos a tratar de arranjar alternativas para a rega do jardim, para 

evitar retirar essa água da rede e haverá um reforço em termos de bombagem. ------------------------------------------------------- 

 

 

Período de Intervenção do Público 

Interveio o munícipe presente, o Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S.Bento que abordou as habituais 

questões relacionadas com Vila Nova de S.Bento, nomeadamente com a necessidade de requalificação do mercado 

daquela localidade e referiu que, durante este mandato, não foram efetuadas grandes obras e que o único investimento 

de cerca de 100.000€ foi na requalificação da Rua Dr. Albérico Alexandre Figueiredo, pelo que, considera que deveria 

existir mais investimento para as freguesias. 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que o investimento de cerca de 100.000€ na Rua Albérico Figueiredo, representou 

para a Câmara um esforço maior em relação a outras obras e mais uma vez, voltou a referir aquilo que já tem explicado 

noutras reuniões ao Sr. Godinho que, em relação ao tipo de obras e locais a efetuar, a Câmara Municipal, tal como 

quase todas as autarquias do País, está condicionada por aquilo que são os fundos comunitários e passou a enunciar as 

obras efetuadas nas freguesias durante este mandato e as obras previstas, cujas candidaturas estão aprovadas, 

nomeadamente na rede de mercados e na rede museológica do concelho, algumas com projetos de execução já 

aprovados e outras com procedimentos em curso. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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: 

 

 Alteração n.º 7 ao Orçamento e alteração n.º 5 ao Plano Plurianual de Investimentos - Ratificação 

 Pedido de isenção de pagamento de taxas 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 aos prédios sitos na Praça da Republica, n.º 6 

e 8 e Rua da Talisca, n.º 4 em Brinches – Requerente: Joaquim Farinho de Sousa e Castro 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 ao prédio sito no Largo da Corredoura, n.º 3 em 

Serpa – Requerente: António Manuel Carrasco 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 aos prédios sitos na Rua Júlio Dinis, n.º 57 e 

Rua Soldados de Portugal, n.º 36 em Pias – Requerente: Teresa Carrapiço Cardadeiro Parreira 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 aos prédios sitos na Rua da Boa Vista, n.º 6 e 

10 em, Pias – Requerente: António Vicente Matado Lobo 

 Proposta de aprovação dos projetos de execução – Loteamento da expansão da Zona Industrial de 

Serpa (1.ª Fase) – Revisão do orçamento 
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 Empreitada de operação de loteamento da expansão da Zona Industrial de Serpa – 1.ª Fase 

 Taxas de saneamento e fossas sépticas 

 Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1380 de Vila Nova de S.Bento – Proposta de atribuição de 

subsidio  

 Anúncio n.º 68665/2021 – Direito de preferência na venda do imóvel sito no Largo do Côrro, n.º 5, 6, 6-A 

e 7 em Serpa – Requerente: Caixa Geral de Depósitos, S.A.  

 Conselho Português para a Paz e Cooperação – Proposta de adesão ao Encontro pela Paz 

 Resialentejo, E.I.M. – Alteração dos estatutos 

 Resialentejo, E.I.M. – Contrato de Gestão Delegada 

 Resialentejo, E.I.M. – Subscrição do aumento de capital social em 2021 

 Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a APROSERPA - Associação de Produtores do 

Concelho de Serpa (no âmbito do Mercado Municipal de Serpa) 

 Destaque de parcela do prédio “Courela da Eira”, artigo 127 da secção 1-E da União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H00 da qual, para constar, se lavrou a presente 

ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º do Regimento, que eu Anabela Baleizão 

Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, para 

secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

 

  

    O Presidente da Câmara                              A Secretária 
                      

                  
_______________________________        _________________________ 
     Tomé Alexandre Martins Pires                        Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 11/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 26 de maio de 2021 

 
 
 
ANEXO 1–Proposta de aprovação dos projetos de execução – Loteamento da expansão da Zona Industrial de Serpa 

(1.ª Fase) – Revisão do orçamento 

 
 
ANEXO 2 - Empreitada de operação de loteamento da expansão da Zona Industrial de Serpa – 1.ª Fase 
 
 

ANEXO 3 -  Resialentejo, E.I.M. – Alteração dos estatutos (parecer jurídico) 

 

 

ANEXO 4 - Resialentejo, E.I.M. – Contrato de Gestão Delegada 

 

 


