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ATA N.º 14/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 7 DE JULHO DE 2021 

  

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 7 de 

Julho de 2021, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º3 do artigo 40.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 

 

Aprovação da Ata n.º 13/2021 

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 13, relativa à reunião realizada no dia 21 de junho, a qual foi previamente 

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção da Sr.ª Vereadora Odete Borralho, 

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. Prestação de Contas relativa ao ano de 2020 

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

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

4. Revisão n.º 3 ao Orçamento e revisão n.º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

5. 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

6. Repartição de encargos – Consulta prévia n.º 42/2021 – Aluguer operacional de veículo elétrico ao 

abrigo do acordo-quadro para aluguer operacional de veículos elétricos e híbridos da Central de 

Compras da CIMBAL 

7. Repartição de encargos - Subscrição do aumento do capital social da Resialentejo, E.I.M.  

8. Repartição de encargos - Candidatura “Projetos de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta na 

Resialentejo” – Atribuição de viatura ao Município de Serpa 

9. Destaque de parcela do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 2517 da União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Requerente: Imporpeças, Unipessoal, Ldª 

10. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 ao prédio sito no Largo de Salvador, n.º 

12 em Serpa – Requerente: Arminda de Jesus Fabela Figueira Amaro 

11. Declaração de caducidade da licença – Obra sita no Monte da Portela Nova, em Serpa – 

Requerente: Villa Marugo, Ldª 

12. Declaração de caducidade do processo de licenciamento – Obras de reabilitação de edifício sito 

na Rua de Santo António, n.º 30 em Serpa – Requerente: Levinrest – Turismo, Ldª 

13. Constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua das Sete Casas, n.º 11-A, em Vale 

de Vargo – Requerente: Manuel de Ascensão Mata Guerreiro  
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14. Proposta de protocolo de cedência de instalações desportivas a celebrar com o Clube de Futebol 

União Serpense Sport Clube 

15. Proposta de protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Atletismo de Beja 

16. PMARCHS – Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – 

Proposta de atribuição de escalão  

17. Junta de Freguesia de Pias – Pedido de isenção de pagamento das entradas na piscina municipal 

de Pias, no âmbito do Programa de OTL 

18. Rota das Azenhas 2021 – Fixação do preço da prestação de serviços  

19. Apoio ao Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro - Aluguer de viatura de 

reboque – Ratificação 

20. Associação de Moradores da Neta e Pulo do Lobo – Proposta de atribuição de subsidio  

21. Loteamento no prédio denominado “Quintinha, Carreira ou Estrada de S.Brás”, em Serpa – 

Requerente: Fernando Manuel Branco da Silva 

22. Proposta de apoio às IPSS no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19 

23. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Prestação de Contas relativa ao ano de 2020 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 29 de 

junho, deliberou, por maioria, com 10 (dez) abstenções dos eleitos do PS e Coligação PSD/CDS e 16 

(dezasseis) votos a favor dos eleitos da CDU, de acordo com o disposto no artigo 25.º n.º 2 alínea l) da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o documento de Prestação de Contas relativo ao ano de 2020. 

 

 

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

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 29 de 

junho, deliberou, por unanimidade, aprovar o aumento do capital social da Resialentejo em 2.000.000€ 

(dois milhões de euros), que determinou a alteração do artigo 17.º dos estatutos da empresa.  

 

 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento que foi deliberado, por unanimidade, na sessão da Assembleia 

Municipal de 29 de junho, aprovar o Contrato de Gestão Delegada, que regula a delegação, pelos 

Municípios, na Entidade Gestora dos serviços referidos na clausula 3.ª do Contrato. 

 

 

4. Revisão n.º 3 ao Orçamento e revisão n.º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

A Câmara Municipal tomou conhecimento que, o Órgão Deliberativo, na sessão de 29 de junho, de acordo 

com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por maioria, 



    Ata n.º 14/2021 – 7 de julho 

 

4 
 

com as abstenções dos eleitos do PS e Coligação PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da CDU, 

aprovar a 3.ª revisão ao Orçamento e 2.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos. ------------------------- 

 

 

5. 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 29 de 

junho, de acordo com o disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro 

e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 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 alteração ao Mapa de Pessoal.------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Repartição de encargos – Consulta prévia n.º 42/2021 – Aluguer operacional de veículo 

elétrico ao abrigo do acordo-quadro para aluguer operacional de veículos elétricos e 

híbridos da Central de Compras da CIMBAL 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão de 29 de junho, deliberou, 

por unanimidade, aprovar a seguinte repartição de encargos de verbas, relativa ao procedimento para o 

aluguer operacional de veículo elétricos e híbridos ao abrigo do acordo-quadro da Central de Compras da 

CIMBAL para aluguer operacional de veículos elétricos e híbridos: 

 

Valor Global – 24.031,20€  Valor com IVA – 29.558,38€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Repartição de encargos - Subscrição do aumento do capital social da Resialentejo, E.I.M.  

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão de 29 de junho do 

corrente ano, de acordo com a alínea c), n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou 

por unanimidade, aprovar a seguinte repartição de encargos, respeitante à subscrição do aumento do 

capital social da Resialentejo para o ano de 2021: 

Anos Montante 

 2021 91.974€ 

2022 91.974€ 

2023 73.579€ 

2024 49.054€ 

Total       306.581€ 

 

 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2021 3.003,90€ 3.694,80€ 

2022 6.007,80€ 7.389,60€ 

2023 6.007,80€ 7.389,60€ 

2024 6.007,80€ 7.389,60€ 

2025 3.003,90€ 3.694,80€ 
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8. Repartição de encargos - Candidatura “Projetos de recolha seletiva multimaterial porta-a-

porta na Resialentejo” – Atribuição de viatura ao Município de Serpa 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão de 29 de junho do 

corrente ano, de acordo com a alínea c), n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou, 

por unanimidade, aprovar a seguinte repartição de encargos, respeitante à viatura atribuída ao Município 

de Serpa, no âmbito da candidatura “Projetos de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta na 

Resialentejo”: 

Anos Montante c/ IVA 

2021 3.270,46€ 

2022 3.270,52€ 

2023 3.270,52€ 

2024 3.270,52€ 

2025 3.270,52€ 

 

 

9. Destaque de parcela do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 2517 da União 

de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Requerente: Imporpeças, Unipessoal, 

Ldª 

1. Prédio original: prédio urbano descrito sob o n.º 414/19891103 da Conservatória do Registo Predial de 

Serpa, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 2517 da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria), descrito com Área Total de 1052m2, Área Coberta de 144m2 e Área Descoberta de 908m2, com 

as seguintes confrontações: norte, Estrada Nacional; sul, Manuel de Lemos Abraços Bolinhas; nascente, 

Câmara Municipal de Serpa; poente, EPAC. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Parcela a destacar: parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com Área Total de 672,00 m2 e Área 

Descoberta de 672,00 m2, com as seguintes confrontações: norte – Parcela remanescente; sul - José 

Augusto Palma Henriques; nascente – Câmara Municipal de Serpa/ Via pública; poente - José Augusto 

Palma Henriques. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Parcela remanescente: parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com Área Total de 380,00 m2, Área 

Coberta de 144,00 m2 e Área Descoberta de 236,00 m2, com as seguintes confrontações: norte – Estrada 

Nacional; sul – Parcela a destacar; nascente - Câmara Municipal de Serpa/ Via pública; poente - José 

Augusto Palma Henriques  

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 26 de 

junho do correte ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque do prédio 

urbano descrito no ponto 2 do prédio original descrito no ponto 1, reúne os requisitos de destaque de 

parcela dentro do perímetro urbano, definidos no n.4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro na sua atual redação, dado que as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com 

arruamentos públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De acordo com o definido nos n.ºs 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.os 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.» ---------- 
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10. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 ao prédio sito no Largo de 

Salvador, n.º 12 em Serpa – Requerente: Arminda de Jesus Fabela Figueira Amaro 

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 Arminda de Jesus Fabela Figueira Amaro, os 

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

Vistoria, datado de 9 de junho 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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11. Declaração de caducidade da licença – Obra sita no Monte da Portela Nova, em Serpa – 

Requerente: Villa Marugo, Ldª 

Através de informação datada de 29 de junho do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa que terminou o prazo de 15 dias úteis, concedido através da nossa comunicação de 

ref.ª 2361, de 26/05/2021, em cumprimento do princípio de audiência de interessados, previsto nos art.ºs 

121º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, sem que a entidade requerente se tivesse 

pronunciado sobre a intenção da Autarquia declarar a caducidade da licença anterior. Face ao exposto, 

propõem que seja declarada a caducidade da licença anterior.  

 

 Deliberação  

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

caducidade da licença anterior para a conclusão da obra de alteração e ampliação, para a 

instalação de um Turismo em Espaço Rural - Casa de Campo, no prédio misto denominado “Monte 

da Portela Nova”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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12. Declaração de caducidade do processo de licenciamento – Obras de reabilitação de edifício 

sito na Rua de Santo António, n.º 30 em Serpa – Requerente: Levinrest – Turismo, Ldª 

Através de informação datada de 14 de junho do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa que foi enviado o Ofício n.º1945 de 05-05-2021, a informar o requerente sobre a 

intenção da Câmara de declarar a caducidade do processo de licenciamento, após audiência prévia da 

interessada, dispondo a mesma do prazo de 10 das úteis para o efeito. 

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

no n.º5 do Art.º71.º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de Dezembro na sua atual redação, seja declarada a 

caducidade do processo de licenciamento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

caducidade do processo de licenciamento para obras de reabilitação de uma edificação existente, 

por forma a instalar um empreendimento turístico no espaço rural, na Rua de Santo António, n.º 30 

em Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. Constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua das Sete Casas, n.º 11-A, em 

Vale de Vargo – Requerente: Manuel de Ascensão Mata Guerreiro 

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

junho do corrente ano, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de 

Propriedade Horizontal do prédio urbano, sito na Rua das Sete Casas, n.º 11-A, em Vale de Vargo, inscrito 

na matriz urbana com o n.º 1244, da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, 

concelho de Serpa, e descrito na conservatória do registo predial de Serpa sob o n.º1493/20190716, com 

a área total de 690 m2 e seguinte composição: área coberta 161,00 m2; área de descoberta: 529,00 m2.  

O prédio é composto por duas habitações, que se desenvolvem em rés-do-chão, 1º andar e quintal, 

perfazendo duas frações autónomas, distintas, independentes e isoladas entre si, todas com saída para a 

via pública, reunindo as condições para ser submetido ao regime de propriedade horizontal, conforme as 

frações que se descrevem:  

Fração A – Constituída por rés-do-chão, destinada a habitação, tipologia T3, com entrada pelo número de 

polícia 11-A da Rua das Sete Casas, em Vale de Vargo, composta por três quartos, circulação, uma sala, 

uma cozinha, uma instalação sanitária e quintal.  

Esta fração tem a área bruta de construção de 91,00 m2, a área bruta privativa de 91,00 m2 e a área de 

logradouro privativa: 315,00 m2 e a seguinte permilagem: 400%  

Fração B – Constituída por 1.º andar, destinada a habitação, tipologia T2, com entrada pelo número de 

polícia 11-A da Rua das Sete Casas, em Vale de Vargo, composta por dois quartos, circulações, uma sala, 

uma cozinha, uma instalação sanitária, uma marquise, quatro varandas, garagem e quintal.  

Esta fração tem a área bruta de construção de 136,00 m2, a área bruta privativa de 67,00 m2, área bruta 

dependente de 69,00 m2 e a área de logradouro privativa: 196,00 m2 e a seguinte permilagem: 600%  

São comuns às Frações A e B  

- No rés-do-chão e primeiro andar, o quintal da entrada e a escada e patim com a área coberta de 14 m2  

(catorze metros quadrados) e descoberta de 7 m2 (sete metros quadrados), o que perfaz uma área total 

de 21 m2 (vinte e um metros quadrados).  

Constituem ainda direito de todas as frações: o solo, a estrutura do edifício, o desvão da cobertura (sótão), 

o próprio telhado e as instalações gerais de água, gás, eletricidade e semelhantes conforme definido no 

artigo 1421.º do Código Civil.  

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

comunicando diretamente com as zonas comuns e destas com o exterior, preenchendo, por conseguinte, 

os requisitos dos artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil. 
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14. Proposta de protocolo de cedência de instalações desportivas a celebrar com o Clube de 

Futebol União Serpense Sport Clube 

Ao abrigo do disposto no artigo 33.º alínea o) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

teor do seguinte protocolo a celebrar com o Clube de Futebol União Serpense Sport Clube para a 

cedência de instalações desportivas: 

 

Protocolo de Cedência de Instalações Desportivas Municipais 

Entre: 

 

O Município de Serpa, pessoa coletiva número 501112049, com sede na Praça da República, em Serpa, 

representada pelo presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires, no uso das competências 

previstas na alínea a) do nº1 do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro, designado como primeiro outorgante; 

 

E, 

 

O Clube de Futebol União Serpense Sport Clube, com sede na Rua Brás Gonçalves, nº 4, em 

Serpa,contribuinte número 515560383,representado pelo seu presidente, Alfredo Manuel Madeira 

Mestre,designado como segundo outorgante; 

É acordado o presente protocolo, considerando: 

 

O objetivo de promover o desenvolvimento e dinamização sociocultural do concelho, dando particular 

atenção ao movimento associativo, nas suas diferentes áreas de intervenção; 

A intenção de dotação dos agentes socioculturais de meios e estruturas adequados ao seu funcionamento 

e que possibilitem a prática de iniciativas e projetos de reconhecida utilidade cultural e social para a 

comunidade; 

A vontade de assumir uma responsabilidade conjunta da autarquia e dos agentes desportivos e culturais e 

de contribuir para o estímulo da capacidade organizativa e de intervenção da entidade, numa lógica de 

reforço e proximidade da oferta desportiva junto da nossa comunidade. 

 

É celebrado, livremente e de boa-fé, o presente protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O Primeiro outorgante é o legítimo proprietário do campo de futebol sintético designado por “Manuel 

Baião”, integrado no Complexo Desportivo de Serpa, bem como de todos os seus equipamentos de apoio 

(instalações sanitárias e balneários). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

1- O Primeiro outorgante cede ao Segundo outorgante a utilização das referidas instalações para a prática 

desportiva. 
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2- Pela cedência não haverá lugar a pagamento de taxa ou outras verbas para cobrir despesas resultantes 

da utilização das instalações. 

3- A presente cedência, apoio logístico, é efetuada ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo em vigor, cabendo ao Segundo outorgante cumprir os objetivos a que se propõe 

no âmbito do plano de atividades apresentado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A utilização das instalações desportivas objeto do presente protocolo terá lugar nos dias úteis, das 9h00 

às 11h00 e das 15h00 às 17h00 e, aos feriados e fins de semana sempre que se registarem competições 

e treinos, em horários a definir. 

CLÁUSULA QUARTA 

São deveres do segundo outorgante: 

a) Cumprir o plano de atividades apresentado; 

b) Comunicar à Câmara qualquer alteração, designadamente, aos projetos e iniciativas; 

c) Participar sempre que solicitado, em iniciativas organizadas ou apoiadas pela Câmara, após 

avaliação conjunta das possibilidades de concretização; 

d) Explicitar de forma visível o apoio da Câmara em todos os materiais de divulgação das 

iniciativas; 

e) Assegurar a vigilância, conservação, manutenção e eventual reparação dos equipamentos e 

das instalações desportivas, designadamente balizas fixas ou amovíveis, redes de proteção, 

instalações sanitárias, balneários bancadas, de modo a garantir as regras de segurança para 

a prática desportiva e para o público em geral; 

f) Não utilizar as instalações para outros fins que não estejam protocolados; 

g)  A limpeza dos balneários do campo de futebol natural e do pavilhão coberto utilizados nos 

dias uteis após as 16h00; 

h) Assegurar a responsabilidade da gestão das instalações nos feriados e fins-de-semana; 

i) Garantir o cumprimento de todas as disposições previstas na Lei nº 52/2013, de 25/07 

(Regime jurídico de combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos 

espetáculos desportivos); 

j) Proibir a posse, venda e consumo de bebidas alcoólicas no recinto desportivo. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

1 – A Câmara Municipal de Serpa acompanhará a atividade desenvolvida e poderá intervir 

diretamente na gestão das instalações cedidas quando solicitada pela entidade, ou sempre que tal 

situação se justificar. 

2 –A Câmara Municipal de Serpa reserva o direito de utilização das instalações desportivas e 

balneários sempre que tal o justifique. 

3 –O primeiro outorgante tem o dever de manter limpa e tratada a zona que envolve o campo 

desportivo de modo a não prejudicar o bom funcionamento desportivo por parte dos utentes. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

1 – Este protocolo é válido por 1 ano, a partir da data da sua assinatura, sendo automaticamente renovado 

desde que não seja denunciado por qualquer das partes até um mês antes do término. 
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2 – Os casos omissos neste protocolo serão resolvidos pela Câmara Municipal de Serpa 

 

3 – Em caso de incumprimento de qualquer obrigação decorrente do presente protocolo poderá o mesmo 

ser resolvido pela contraparte, mediante aviso prévio de 30 dias. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Todas as convenções adicionais ou derrogatórias do presente protocolo revestirão necessariamente a 

forma escrita. 

 

Assim o outorgaram. 

 

O presente protocolo foi feito em 2 (dois) exemplares, que vão ser assinados pelas partes, destinando-se 

um exemplar a cada uma delas. 

 

 

Serpa ___ julho de 2021 

 

 

 O Primeiro Outorgante                                                                  O Segundo Outorgante 

 

___________________________                                         __________________________ 

/Tomé Alexandre Martins Pires/                                          /Alfredo Manuel Madeira Mestre/ 

 

 

 

15. Proposta de protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Atletismo de Beja 

De acordo com a proposta apresentada pelo Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor do seguinte protocolo, a celebrar com a 

Associação de Atletismo de Beja, o qual se encontra cabimentado com o n.º 23818/2021: 

 

 

«PROTOCOLO DE PARCERIA 

Entre: 

A Câmara Municipal de Serpa (CMS), pessoa coletiva de direito público número 501 112 049, com sede 

na Praça da Republica, Serpa, representada neste ato por Tomé Alexandre Martins Pires, o qual outorga 

na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Serpa, conforme previsto no artigo 35.º nº1 a) do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, adiante 

designado por Primeiro Outorgante;  

 

 

A Associação de Atletismo de Beja (AABJ), associação desportiva, titular do Cartão de Identificação de 

Pessoa Coletiva número 501 923 659, com sede na Rua Pablo Neruda №1 A - 7800-327 Beja, 
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representada neste ato por Maria do Rosário Coelho Jerónimo Martins Figueira, a qual outorga na 

qualidade de Presidente da Associação de Atletismo de Beja - AABJ, no uso dos poderes que lhe estão 

legalmente conferidos nos termos dos respetivos estatutos, adiante designada por Segundo Outorgante; 

 

Considerando que a Câmara Municipal de Serpa: 

A. No âmbito da sua política de promoção e desenvolvimento da prática desportiva no Concelho, 

pretende o reforço da parceria atualmente existente com a Associação de Atletismo de Beja, 

nomeadamente no apoio à prática do atletismo a atuais praticantes e potenciais amantes da 

modalidade; 

B. Pretende rentabilizar e dinamizar as infraestruturas desportivas para o desenvolvimento da 

modalidade; 

C. Pretende estimular as iniciativas em curso e incentivar novas iniciativas, qualificando o apoio aos 

eventos que já se desenvolvem no âmbito da prática do atletismo; 

 

Considerando que a Associação de Atletismo de Beja (AABJ): 

A. É a entidade que fomenta, regulamenta e dirige a prática do Atletismo no Distrito de Beja e que 

representa os clubes que operam no Baixo Alentejo nesta modalidade; 

B. Tem realizado um trabalho de promoção e desenvolvimento da modalidade na região, tendo o 

atletismo tido um crescimento relevante em Portugal nomeadamente com milhares de praticantes 

de “Running”; 

C. É a entidade que tem vindo a fomentar a prática desta modalidade ao nível do Baixo Alentejo, bem 

como a organizar um conjunto de eventos de elevada responsabilidade que a credibilizam 

enquanto parceiro regular de autarquias e da Federação Portuguesa de Atletismo; 

D. É a entidade parceira escolhida com competências técnicas para ajuizar os eventos desportivos 

organizados pelo Município de Serpa no âmbito das provas de atletismo e duma parceria já 

consolidada, nomeadamente ao nível da Escalada de S. Gens, Dias do Atletismo e Torneio das 

Freguesias. 

 

É celebrado o presente Protocolo de Parceria, que regula a cooperação entre ambas as instituições, de 

conformidade com as cláusulas a seguir indicadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O presente Protocolo de Parceria visa estabelecer a relação entre as Partes Outorgantes no sentido de 

realizar um conjunto de ações de âmbito local, distrital, e regional durante o ano de 2021, que permita 

desenvolver e dinamizar a modalidade no concelho de Serpa. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A. Para os efeitos previstos na cláusula anterior, as Partes Outorgantes, organizarão os citados eventos, 

nas datas que vierem a ser coordenadas com a AABJ e a FPA, no concelho de Serpa. 

B. As Partes Outorgantes assumem nesta parceria diferentes competências de acordo com as respetivas 

votações e meios, conforme descrito neste protocolo. 

C. As Partes Outorgantes assumem a realização de um conjunto de ações no sentido do envolvimento da 

comunidade local na modalidade. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

A. Para prossecução dos objetivos, previstos das cláusulas primeira e segunda, o segundo outorgante 

responsabiliza-se por administrar e organizar o seguinte: 

a) Eventos a realizar em Serpa 

Escalada de São Gens – previsto para setembro 21 

Torneio das Freguesias – data a designar 

Dias do Atletismo - previsto dezembro 21 (final de 1º período escolar) 

B. Para prossecução dos objetivos o primeiro outorgante responsabiliza-se a: 

a) A transferir antecipadamente, para o segundo outorgante, a quantia de 800,00€, a disponibilizar 

antes das competições, destinados a garantir a realização dos respetivos eventos, para fazer face 

às despesas inerentes aos prémios (taças e medalhas) e monetários (no caso do Campeonato 

Distrital) e ajuizamento das provas, bem como todo o apoio técnico necessário a realização dos 

eventos acima referidos. 

b) Participar com os apoios logísticos necessários, a coordenar aquando da realização dos eventos 

(ações e provas) que estejam tecnicamente planeados, e que sejam objeto de acordo escrito sob a 

forma de "caderno de encargos" a acertar entre as partes e sempre com a intenção de viabilizar 

eventos de qualidade. 

c) Promover e divulgar o evento nos vários suportes de comunicação do Município. 

d) Acompanhar tecnicamente antes, durante e após a realização do evento. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

As Partes Outorgantes obrigam-se mutuamente a inserir a identificação do parceiro em toda a 

documentação referente aos eventos desportivos. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e é válido até final do ano civil em 

que foi celebrado. 

CLÁUSULA SEXTA 

A. Qualquer alteração ou adaptação dos termos ou resultados previstos neste Protocolo de Parceria 

carece de prévio acordo escrito das Partes Outorgantes. 

B. Os representantes das Partes Outorgantes obrigam-se mutuamente a cumprir as condições 

estabelecidas no presente protocolo. 

O presente protocolo foi feito em 2 (dois) exemplares, que vão ser assinados pelas partes, destinando-se 

um exemplar a cada uma delas. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

_____________________________________________________ 

(Tomé Alexandre Martins Pires) 

 
A PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE BEJA 

________________________________________________________ 

(Maria do Rosário Coelho Jerónimo Martins Figueira)» 

 

 



    Ata n.º 14/2021 – 7 de julho 

 

26 
 

 

16. PMARCHS – Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de 

Serpa – Proposta de atribuição de escalão  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Gabinete de Ação Social e Educação, em 17 

de junho do corrente ano: 

 

«Processo 2021/Ades – Hab/1: Pedido de apoio para construção de casa de banho no rés-do-chão da 

habitação por motivos de incapacidade motora fruto de acidente (resultando em amputação de uma das 

pernas). – Residência do Sr. Horácio Domingos Nunes da Silva 

 

O prédio sito no Bairro de S. Pedro, na Praceta Manuel José Piroleira nº11, em Serpa, é propriedade deste 

Município, inscrito na matriz sob o artigo 3065, União das Freguesias de Salvador e Santa Maria e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº907/19900206. 

 

A moradia identificada, foi arrendada a Domingos Nunes da Silva, em 01 de janeiro de 1989, quando ainda 

era propriedade de IGAPHE-Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado. 

Em 10 de fevereiro de 2004, foi celebrada a escritura de transferência da propriedade do património 

habitacional do IGAPHE, para o Município de Serpa. 

Por falecimento de Domingos Nunes da Silva e deliberação de câmara em reunião de 18/07/2007, foi 

feito averbamento ao contrato de arrendamento a favor de Horácio Domingos Nunes da Silva (filho), 

em 30 de julho de 2007, desde sempre e continuando até à presente data a habitar nesta casa. 

O contrato é de um ano, considerando-se sucessivamente renovado por iguais períodos se não for 

denunciado. 

 

Análise Sócio Económica 

O Sr. Horácio Silva, de 60 anos de idade, solteiro, reformado por invalidez devido a doença bipolar, 

encontra-se de momento internado no Serviço de Cuidados Continuados de Serpa por motivos 

decorrentes de um acidente doméstico que originou a amputação da perna direita. Atualmente conta com 

o apoio da irmã, Sra. Benigna Valente. De forma a salvaguardar condições logísticas de habitabilidade 

quando voltar para a sua residência será necessária a construção de um wc no rés-do-chão da habitação 

e a eliminação de algumas barreiras arquitetónicas. 

 

O Sr. Horácio aufere de pensão de invalidez 315.89 € mensais e de Complemento Solidário para Idosos o 

valor mensal de 93.01 €. No tal, o seu rendimento mensal é de 408,90€. 

De acordo com o Regulamento do Programa PMARCHS, Aviso n.º28599/2008, Diário da República 2.ª 

série, de 28 de Novembro 2008,  nos seus Artigos 12.º e 13.º o Escalão A de apoio corresponde a 3/5 do 

Salário Mínimo Nacional (399,00 €) e o Escalão B corresponde ao intervalo entre 3/5 do SMN e o SMN 

(665, 00 €). 

 

Dos cálculos efetuados concluímos que os rendimentos mensais do Sr. Horácio ultrapassam em 10,00 € o 

valor estipulado para o apoio ser concedido pelo Escalão A. 
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Proposta dos Serviços para deliberação: 

Verificando-se a inexistência de outros rendimentos; considerando a situação vulnerável de saúde e de 

apoio ao nível de agregado familiar direto e ainda o facto de se tratar de um imóvel pertença do município, 

coloca-se à consideração a atribuição de Escalão A que corresponde a 100% de comparticipação no valor 

das obras a efetuar ou, caso se considere, a assunção da obra pela Câmara Municipal de Serpa.». 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A ao processo 

do requerente Horácio Domingos Nunes da Silva. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

17. Junta de Freguesia de Pias – Pedido de isenção de pagamento das entradas na piscina 

municipal de Pias, no âmbito do Programa de OTL 

Através de email datado de 14 de junho do corrente ano, a Junta de Freguesia de Pias informa sobre a 

intenção de realizar um programa de OTL para jovens dos 12 aos 18 anos, no período compreendido 

entre 5 de julho e 3 de setembro e solicita a isenção do pagamento das entradas na piscina municipal de 

Pias dos jovens (num máximo de 30), que irão integrar o projeto, como forma de incentivo à sua 

participação.  

 

 Deliberação  

De acordo com o solicitado e nos termos do n.º 2 do artigo 8.º e artigo 11.º do Regulamento de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, isentar os 

jovens que participam no OTL organizado pela Junta de Freguesia de Pias, do pagamento das 

entradas na piscina municipal de Pias. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

18. Rota das Azenhas 2021 – Fixação do preço da prestação de serviços  

Na sequência da aprovação da atividade de Canoagem “Rota das Azenhas” no Plano de atividades do 

ano 2021 e aprovada por despacho em 31-05-2021, (I/3819/2021), informa o Gabinete do Movimento 

Associativo, Desporto e Juventude, que esta atividade tem um custo de 35,00€ + IVA para cada 

participante ou seja 43,05 €, valor final. 

A atividade de canoagem “Rota das Azenhas”, irá realizar-se no período da manhã, no dia 17 de julho no 

rio Guadiana, com inicio nos moinhos velhos (Brinches) e finaliza no moinho das amendoeiras (Serpa). 

A atividade comtempla o número máximo de 24 participantes. 

De acordo com o artº 33º do nº1; alínea e) do DL 75/2013 de 12 de setembro, compete à Câmara 

Municipal “Fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou 

municipalizados, sem prejuízo, quando for caso disso, das competências legais das entidades 

reguladoras” assim e considerando o Art 8º, nº 6 no que se refere a Isenções e Reduções de taxas do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, “Poderá, ainda, haver lugar à isenção ou redução 

de taxas relativamente a eventos de manifesto e relevante interesse municipal, mediante deliberação da 

Câmara Municipal, sob proposta, devidamente fundamentada do respetivo Pelouro”, assim e considerando 

que esta rota elege como território de ação, de descoberta e de aventura, os vales lendários e misteriosos 
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do Rio Guadiana e as planícies ondulantes e longínquas do concelho de Serpa, unindo-se em equilíbrio 

perfeito e, são estes territórios que pretendemos abrir à descoberta, tratando-se de uma forma de : 

- Promover as potencialidades do rio/ concelho para as atividades turísticas/ de lazer/ de desporto 

natureza e aventura;   

- Promover hábitos de vida saudável;  

- Divulgar o percurso de canoagem “Por este rio abaixo”;  

Considerando-se que este evento é de manifesto e relevante interesse municipal, propõe-se uma taxa de 

inscrição de 20,00 €/pessoa, na Rota das Azenhas. 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do art.º 33º do nº1, alínea e) do D.L. 75/2013 de 12 de 

setembro e art.º 8º, nº 6 do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, fixar em 20,00€ (vinte euros), IVA incluído, o valor da 

inscrição de cada participante na atividade de canoagem “Rota das Azenhas”. ------------------------------ 

 

 

19. Apoio ao Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro  – Ratificação 

O Gabinete de Educação e Ação Social informa que, atendendo à natureza do apoio a atribuir ao Núcleo 

Regional do Sul, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, o mesmo carece de deliberação de câmara, 

conforme previsto no artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro (n.º 1, alínea u), “... apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da 

saúde e prevenção das doenças", pelo que o Despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 

01/07/2021 (devido ao inicio do rastreio neste concelho, no dia 6 de julho), deverá ser ratificado pelo 

Órgão Executivo.  

Este apoio destina-se ao aluguer de uma viatura para a realização do transbordo da Unidade Móvel entre 

as freguesias do concelho, para efetuar o rastreio do cancro da mama, às mulheres do concelho de Serpa, 

ao qual está associado o valor de 344,40€, e foi estabelecido o cabimento com o nº sequencial 23944. 

Informam ainda que a Autarquia também irá prestar apoio logístico para a iniciativa, nomeadamente, com 

a prestação de serviço de canalizador, eletricista e apoio à divulgação no site institucional. --------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 1 do corrente mês de 

julho, respeitante ao apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro, para a realização do rastreio do 

cancro da mama no concelho de Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

20. Associação de Moradores da Neta e Pulo do Lobo – Proposta de atribuição de subsidio  

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulo III, apoios pontuais, 

propõe o Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, a atribuição de um subsídio pontual de 2 000,00 

euros (dois mil euros), à Associação de Moradores da Neta e Pulo do Lobo, para as despesas 

relacionadas com a logística da eletrificação da zona da Neta e Pulo do Lobo. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 23975/2021. ----------------------------- 
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 Deliberação  

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de 

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

Associação de Moradores da Neta e Pulo do Lobo um subsidio no valor de 2.000€ (dois mil euros), 

para apoio nas despesas relacionadas com a logística da eletrificação da zona da Neta e Pulo do 

Lobo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

21. Loteamento no prédio denominado “Quintinha, Carreira ou Estrada de S.Brás”, em Serpa – 

Requerente: Fernando Manuel Branco da Silva 

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

Território sobre o processo de loteamento, acima designado: 

 

1. «Âmbito do pedido: 

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

figura de Operação de Loteamento com Obras de Urbanização 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 de uma operação de loteamento com obras de urbanização, 

localizada no prédio misto denominado “Quintinha, Carreira ou Estrada de São Brás”, descrito sob 

o n.º 1785/19941010 da CRPSerpa, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 309 – secção 

J e na matriz predial urbana sob o artigo n.º 2132, da União de Freguesias de Salvador e Santa 

Maria, descrito na parte rústica com área de 2,0910 hectares e na parte urbana como “Rés-do-

chão – superfície coberta: 162 m2”. 

A operação de loteamento é constituída por 45 lotes, destinados a Habitação, com acessos 

através da Estrada de São Brás e Rua Che Guevara. No interior do loteamento é prevista a 

criação de 4 arruamentos (Ruas A, B, C e D). A proposta prevê a edificação de moradias 

unifamiliares isoladas, em banda, geminadas e apartamentos, num total de 45 lotes e 65 fogos.  

A cércea máxima indicada no Quadro Sinótico, para todos os lotes, é de 6,5m, estando os 

afastamentos das edificações aos limites dos lotes, definidos na Planta de Síntese. 

 

3. Enquadramento no Plano de Urbanização de Serpa: 

O prédio misto onde se pretende intervir enquadra-se, de acordo com o definido no Regulamento 

do Plano de Urbanização de Serpa, em “RP4 – Espaços Residenciais Propostos: Tipo 4” (Art.º 

37º) e “Área Suspensa e Sujeita a Medidas Preventivas” e “Espaços Verdes Urbanos Propostos”. 

Na zona da proposta localizada em “Área Suspensa e Sujeita a Medidas Preventivas”, encontra-se 

suspenso o que está previsto no PU de Serpa, devendo a proposta cumprir com o definido no 

PDM de Serpa para essa zona: “Espaços Urbanizáveis: Espaços Centrais e Residenciais de 

Expansão” (Art.º 45º do PDM de Serpa). 
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Verifica-se que a proposta cumpre com os parâmetros de edificabilidade previstos no Art.º22º do 

PU de Serpa para “RP4: Espaços Residenciais Propostos - Tipo 4” e no Anexo 4 do PDM de 

Serpa para “Espaços Urbanizáveis: Espaços Centrais e Residenciais de Expansão”, para as 

zonas onde o prédio se insere: 

 

PU de Serpa - Art.º22: 

 

 

 

 

 

PDM de Serpa - Anexo 4: 
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1. Localização do prédio: PU de Serpa – “RP4 – Espaços Residenciais Propostos: Tipo 4”, 

“Área Suspensa e Sujeita a Medidas Preventivas” e “Espaços Verdes Urbanos Propostos” 

 

 

 
 

2. Localização do prédio: PDM de Serpa - “Espaços Urbanizáveis: Espaços Centrais e 

Residenciais de Expansão” 

 

4. Quadro Sinótico da proposta: 
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5. Áreas de cedência ao domínio público: 

As áreas de cedência necessárias para a presente operação de loteamento, de acordo com o 

definido na Portaria n.º 216-B/2008 de 3 de março, são as seguintes: 

 

- Área para Espaços Verdes e de Utilização Coletiva: 1.662,00 m2 

- Área para Equipamento de Utilização Coletiva: 2.078,00 m2 

 

Verifica-se que a proposta cumpre com as áreas de cedência definidas na Portaria n.º 216-B/2008 

de 3 de março: Área de - Área para Espaços Verdes e de Utilização Coletiva proposta: 1.735,00 

m2 e Área para Equipamento de Utilização Coletiva proposta: 2.380,00 m2 

 

 
 

Estacionamento: 

Relativamente aos lugares de estacionamento público e privado, a proposta define o seguinte 

número de lugares: 

TOTAL: 135 lugares (72 lugares de estacionamento privado + 63 lugares de estacionamento 

público) 
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6. Taxas: 

As taxas aplicáveis à operação de loteamento com obras de urbanização referem-se apenas à 

TRIU (Art.º58º do Regulamento de Taxas do Município de Serpa), uma vez que a proposta 

apresenta as áreas de cedência ao domínio público previstas na Portaria n.º 216-B/2008 de 3 de 

Março: 

 

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

                (73,80 + 7,40) x 0,150 x 0,40 x 8.507,78m2 = 41 449,90 Euros 

 

De acordo com o faseamento das obras de urbanização (4 Fases), o valor da TRIU 

correspondente à 1ª Fase é o seguinte: 

 

TRIU (1ª Fase) = (A + B) x (CL) x (CU) x C 

                (73,80 + 7,40) x 0,150 x 0,40 x 1 390,72m2 = 6 775,59 Euros 

 

7. Plano de Acessibilidades: 

Foi entregue o Plano de Acessibilidades, acompanhado de Termo de Responsabilidade do seu 

Autor. 

 

8. Ruído:  

Foi entregue estudo que demonstre a conformidade com o Regulamento Geral do Ruído, de 

acordo com o definido na alínea h) do n.º13 da Portaria n.º113/2015 de 22 de Abril. 

 

9. Calendarização e Estimativa de Custos: 

Foi apresentada a calendarização e estimativa de custos faseada da obra (4 Fases): 

 

- Fase 1 (95.000,00 Euros) 

- Fase 2 (100.000,00 Euros) 

- Fase 3 (250.000,00 Euros) 

- Fase 4 (450.000,00 Euros) 

Estimativa de Custos Total: 895.000,00 Euros (Oitocentos e noventa e cinco mil euros) 

 

10. Consulta à DASU: 

Foi solicitada informação ao serviço da DASU no sentido de ser verificado o traçado da conduta 

adutora existente no prédio em causa, bem como a viabilidade da proposta relativamente à 

ligação às redes de infraestruturas existentes, tendo a Eng.ª Marta Bule informado o seguinte 

(Informação nº:8585/2020): 

“Traçado da Conduta Adutora: saliento que este traçado poderá não estar rigoroso, uma vez que 

não existem telas finais da altura da obra. No entanto existem pontos onde se tem a certeza da 

sua localização. 

Rede de Abastecimento de Água – Será efetuada uma conduta com DN 200 mm onde o ponto de 

ligação será Rede de Drenagem Residual – a caixa de ligação á rede de drenagem residual 
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deverá ser a assinalada a verde, a mesma tem uma profundidade de aproximadamente 2,20 m. 

De salientar que para efetuar a ligação tem que se contemplar o atravessamento da linha de água 

e coletores pluviais existentes. 

Rede de Drenagem Pluvial - sul do terreno existe uma linha de água que se encontra entubada e 

manilhas de 1000 mm nalguma distância. Cotas e localização deverá ser vista no local.” 

 

Relativamente à localização proposta para os equipamentos de deposição de resíduos 

indiferenciados e de deposição seletiva, a Eng.ª Sónia Neto informou (no movimento de 07-06-

2021), que: “Analisadas as alterações ao nível dos arruamentos propostos, conclui-se que a 

localização dos equipamentos de deposição de indiferenciados e deposição seletiva deverá 

manter-se.” 

 

11. Consulta à DMOM: 

Foi solicitada informação à DMOM, no sentido de ser verificada a solução viária para os novos 

arruamentos propostos, a ligação com os já existentes e os trabalhos de terraplanagem previstos, 

sendo que a Memória Descritiva indica que “A cota de nível da estrada de S. Brás está um pouco 

acima da cota média de terreno natural. Assim sendo, deverá todo o terreno ser nivelado (…)”. 

Deverá ser verificado, também, a solução de sinalização de trânsito e de iluminação pública 

apresentadas.  

A Eng.ª Mariana Duarte informou: “No Des.04 – Planta de Sinalização e Trânsito e Des.10 - Planta 

de Acessibilidades, que se encontra no req. 04/2021/2453, de 02/03/2021 que cumpre os 

regulamentos em vigor.  

Relativamente a solução viária para os novos arruamentos propostos a entidade promotora irá 

nivelar as bases de estruturas dos novos arruamentos para assegurar a ligação aos existentes, 

conforme o definido nos perfis transversais (Des. 06) que consta no mesmo requerimento.” 

Relativamente à proposta de iluminação pública apresentada, o Eng.º Carlos Ferreira, informou: 

“Projeto validado pela E-Redes, com luminária Voltana 5, LED102 W, em coluna galvanizada de 

Hu=8 m, corresponde às soluções normalizadas E-Redes e aos objetivos de eficiência energética 

para a iluminação pública, da autarquia. Valida-se a proposta de IP apresentada.” 

 

12. Consulta à EDP: 

Foi entregue o projeto de Infraestruturas Elétricas de Serviço Público, aprovado pela E-REDES 

(EDP). 

 

13. Consulta à AGDA: 

Foi solicitado parecer à AGDA – Águas Públicas do Alentejo, S.A. (Ofício n.º1216, de 23-03-2021), 

sobre a viabilidade da proposta de operação de loteamento apresentada, sem que, até ao 

momento, tenha sido enviado à Câmara o parecer solicitado. 

 

A. Proposta: 

Face ao supra exposto, submete-se à consideração Superior a deliberação sobre a aprovação do 

pedido de licenciamento da operação de loteamento com obras de urbanização, em reunião de 

Câmara. 
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Após o ato de aprovação do Licenciamento da operação de loteamento com obras de urbanização, 

propõe-se que seja enviado n/Ofício ao Requerente c/conhecimento ao Técnico responsável, a 

informar desse facto, acrescentando-se a seguinte informação: 

 

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

atual redação, e uma vez que operação de loteamento objeto de Licenciamento exige obras de 

urbanização, informa-se que, para a operação de loteamento em apreço, é emitido um único alvará.  

De acordo com o disposto na alínea a) do n.º1 do Art.º71º do mesmo diploma, informa-se que dispõe 

do prazo de um ano a contar da notificação do ato de licenciamento da operação de loteamento para 

apresentar a comunicação prévia das obras de urbanização e pagamento das respetivas taxas, sob 

pena de caducidade da licença.  

 

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

com o disposto no n.º2 do Art.º54º do mesmo diploma. 

As taxas aplicáveis à operação de loteamento com obras de urbanização referem-se apenas à TRIU 

(Art.º58º do Regulamento de Taxas do Município de Serpa), uma vez que a proposta apresenta as 

áreas de cedência ao domínio público previstas na Portaria n.º 216-B/2008 de 3 de Março: 

 

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

       (73,80 + 7,40) x 0,150 x 0,40 x 8.507,78m2 = 41 449,90 Euros 

 

De acordo com o faseamento das obras de urbanização (4 Fases), o valor da TRIU correspondente à 

1ª Fase é o seguinte: 

 

TRIU (1ª Fase) = (A + B) x (CL) x (CU) x C 

      (73,80 + 7,40) x 0,150 x 0,40 x 1 390,72m2 = 6 775,59 Euros 

 

Juntamente com o pedido, deverão ser entregues os seguintes elementos instrutórios que se 

encontram em falta, de acordo com o definido no n.º n.º20 do Anexo I da Portaria n.º113/2015 de 22 de 

Abril: 

 

- Calendarização da execução da obra, referente à 1ª Fase das obras de urbanização, apresentada de 

acordo com o definido no Art.º56º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de Dezembro na sua atual redação, 

devendo a mesma identificar as obras incluídas na 1ª fase, o orçamento correspondente e os prazos 

dentro dos quais se propõe requerer a respetiva licença, uma vez que o pedido requer a execução 

faseada das obras de urbanização;  

- Estimativa do custo total da obra e custo por especialidades, referente à 1ª Fase das obras de 

urbanização, baseado em quantidades e qualidades dos trabalhos necessários à sua execução, 

devendo ser adotadas as normas europeias e portuguesas em vigor ou as especificações do 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 

- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes 

de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de setembro; 

- Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de obra e pelo diretor de obra; 
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- Número do alvará, ou de registo, ou número de outro título habilitante emitido pelo InCI, I. P. que 

confira habilitações adequadas à natureza ou valor da obra; 

- Livro de obra, com menção de termo de abertura; 

- Plano de segurança e saúde; 

- Projeto de contrato de urbanização, quando exista. 
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 Deliberação  

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

operação de loteamento com obras de urbanização, no prédio misto denominado “Quintinha, 

Carreira ou Estrada de São Brás”, descrito sob o n.º 1785/19941010 da Conservatória do Registo 

Predial de Serpa, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 309 – secção J e na matriz 

predial urbana sob o artigo n.º 2132, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). 

Constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante, a planta síntese geral, a planta 

síntese com enquadramento das edificações e a planta representativa das fases de construção.  
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22. Proposta de apoio às IPSS no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 21 de junho do corrente ano, informa 

que, no âmbito dos critérios aprovados pela Câmara Municipal, na reunião de 28 de abril de 2021, foram 

rececionadas nos serviços, despesas referentes ao primeiro período de candidatura (até 4 de junho de 

2021) das seguintes entidades: 

- Fundação Viscondes de Messangil (ERPI, SAD e creche) 

- Associação Flor do Enxoé (SAD) 

 

De acordo com os critérios de atribuição, propõe-se a atribuição à Fundação Viscondes de Messangil do 

valor de 8.627,76€ referente às valências Creche, ERPI e SAD e à Associação Flor do Enxoé no valor de 

1.241,85€ referente à valência SAD, estimando-se um investimento do município no valor total de 

9.869,60€ referente a esta primeira fase de candidaturas e a 50% da comparticipação da despesa 

apurada.  

       
APOIOS IPSS (COVID 19)  

       

INSTITUIÇÃO DESPESAS 
50% 

COMPARTICIPAÇÃO 

FUNDAÇÃO VISCONDES  MENSANGIL 
(CRECHE, SAD, ERPI) 

17 255,51 €  8 627,76 €  

ASSOCIAÇÃO FLOR DO ENXOÉ (SAD) 2 483,69 €  1 241,85 €  

TOTAL 19 739,20 €  9 869,60 €  

        Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de 

apoio financeiro, acima transcrita, à Fundação Viscondes Messangil e à Associação Flor do Enxoé, 

no âmbito do combate à pandemia Covid-19. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

23. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 123, referente ao dia 6 de 

julho de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.938.118,57 € (um milhão, novecentos e trinta e oito 

mil, cento e dezoito euros e cinquenta e sete cêntimos) e 43.525,60 € (quarenta e três mil, quinhentos e 

vinte e cinco euros e sessenta cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

orçamentais, respetivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No período de intervenção dos eleitos, começou por usar da palavra o Sr. Presidente para fazer o ponto 

de situação, relativamente à obra de requalificação da Escola Secundária de Serpa, informando que tem 

havido contactos e alguns avanços por parte do Ministério da Educação e embora não tenha sido enviado 

o protocolo, houve o comprometimento com algumas datas para entrega e ficou agendada reunião para 

dia 13 de julho, na Direção Regional de Évora, com o técnico que acompanha os processos de 

candidatura.  

Faz ainda referência ao comunicado que saiu recentemente sobre o encerramento do hospital de Serpa 

durante alguns dias no mês e reafirma a opinião de que o serviço deveria voltar à esfera pública, com 

gestão pela ULSBA, como era anteriormente. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sra. Vereadora Paula Pais que começou por parabenizar o Executivo pelo avanço no 

processo de requalificação da Escola Secundária Serpa, referindo que, também verifica avanços por parte 

do executivo CDU, salienta a abertura e alteração de discurso para, também a CMS, fazer parte do 

processo. Depois manifesta o seu desagrado pelo facto das reuniões da Assembleia Municipal e 

Assembleias de Freguesias por várias vezes durante este mandato, coincidirem no dia e na hora. Refere, 

que a última Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia de Vila Verde de Ficalho realizaram-se na 

mesma data (29 de junho) e hora, insistindo numa articulação entre os órgãos para evitar sobreposição de 

datas. Depois refere que, como participou na sessão da Assembleia Municipal, não lhe foi possível assistir 

e assim, responder ao Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, que na sessão da 

Assembleia de Freguesia se referiu a si, enquanto vereadora e às suas publicações na rede social 

Facebook,  pelo que, gostaria de deixar hoje registado as suas respostas às questões abordadas, pois não 

sabe se haverá ainda reunião da Assembleia de Freguesia neste mandato, face à data das eleições e 

antes de as publicar nas redes sociais.  

Acrescenta que, da experiência da participação dos eleitos do PS nas Assembleias de Freguesia do 

concelho, consideram que seria útil também a participação de algum elemento do executivo CDU, que 

poderiam nessas reuniões prestar os esclarecimentos que muitas vezes são solicitados pelos membros 

das Assembleias de Freguesia. Deixa assim e em nome dos vereadores do PS a PROPOSTA - 

Participação de um elemento da CMS (vereador/técnico) nas Assembleias de Freguesia. 

Quanto aos assuntos abordados pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia refere que, e sobre a antiga 

CASA DOS SARGENTOS, embora tenham conhecimento que o edifício não é propriedade da Junta de 

Freguesia /CMS, o mesmo constava das propostas eleitorais da CDU em 2017 – como realização de 

projetos turísticos, logo a oposição PS está no direito de dizer que a obra não foi realizada. Em relação ao 

Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho, e sabendo que não é propriedade da Junta de Freguesia, 

relembra a existência de um protocolo celebrado com a Câmara Municipal desde 2018, em que se 

transfere a reparação de pequenas requalificações e para fazer face a essas despesas, a Junta de 

Freguesia recebe 1.000€ anuais. Reparações essas que não foram feitas durante os 4 anos de mandato, 

nomeadamente, pintura exterior e pintura das portas, e acrescenta ainda, a mesma situação se verifica 

com o campo de jogos, em que a manutenção não é feita, como a reparação de vidros partidos e algumas 

pinturas. 

Diz ainda que as redes sociais são um meio de divulgação de ideias e opiniões e tudo o que tem 

publicado, com referência às obras não realizadas dizem respeito a situações públicas, que fizeram parte 

do programa eleitoral da CDU e acrescenta que, se no boletim informativo da autarquia, Serpa 
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Informação, os vereadores da oposição tivessem possibilidade de ter uma página para si, talvez não 

fossem tão utilizadas as redes sociais. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder em relação à sugestão para um eleito da Câmara participar nas 

reuniões das Assembleias de Freguesia, referindo que essa participação teria sempre que ser informal, 

pois a legislação e regimento desses Órgãos não prevê essa participação de forma formal, pelo que, 

qualquer eleito que participasse não estaria mandatado para responder em nome da Câmara Municipal. O 

habitual é a Junta de Freguesia, quando não tem dados para prestar os esclarecimentos solicitados, 

questiona posteriormente a Câmara sobre o assunto, com o objetivo de transmitir a informação aos eleitos 

da Assembleia de Freguesia.  

Sobre o Serpa Informação refere, mais uma vez, que se trata de um boletim informativo da atividade da 

Câmara Municipal e não de um partido, seja ele qual for, não são tratadas questões partidárias, mas sim a 

atividade do município.  

Refere que, assuntos que sejam expostos nas redes sociais, não tem por hábito responder, e em relação 

aos assuntos que foram abordados na reunião da Assembleia de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, 

lembra que, relativamente à Casa dos Sargentos, não era um projeto da Câmara Municipal, a autarquia 

estava a tentar promover os projetos particulares na área do turismo, mas o interesse manifestado por 

alguns promotores ainda não se concretizou. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano informou que os eleitos do PS receberam uma carta de Maria de Jesus 

Valente Morais, residente em Lisboa e natural de Vila Nova de S.Bento, respeitante ao pedido de arranjo 

de um caminho de acesso às suas propriedades integradas na zona denominada “Califórnias”. A carta 

vinha acompanhada de fotocopias da correspondência enviada à Câmara Municipal, mas em relação à 

qual aguarda resposta, verificando-se que obteve resposta da Junta de Freguesia, a quem também 

endereçou o assunto, mas continua a aguardar resposta da Câmara. Solicita o ponto de situação deste 

assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que esta semana despachou um documento que tinha por base uma carta 

dessa requerente e remeteu para os serviços verificarem o assunto e informarem, tendo o Sr. Vereador 

Francisco Godinho acrescentado que esteve a analisar esse assunto com o responsável por esse serviço 

e quanto ao arranjo dos caminhos, refere que têm existido prioridades, em relação a caminhos que são 

municipais, caminhos de transportes escolares e andamos a reparar caminhos numa freguesia, quando 

terminados nessa passamos para outra, até abranger todo o concelho e quando possível, temos 

colaborado com particulares no arranjo de caminhos de acesso às suas habitações, no entanto, 

deveríamos ter respondido à senhora em tempo útil, mas o assunto irá ser objeto de uma resposta à 

requerente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares iniciou a sua intervenção, lamentando também que se tenha ido buscar 

assuntos das redes sociais para abordar na reunião da Assembleia de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 

e lamenta também outros episódios desta natureza, relacionados com o Facebook, que já ocorreram neste 

mandato, nomeadamente numa reunião pública da Câmara Municipal em Vila Nova de S.Bento, com um 

dos munícipes presentes.   
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Tendo assistido à reunião da Assembleia de Freguesia de Brinches, informa que foi abordado um assunto 

de um caminho, junto de uma quinta, que foi colocada uma cancela fechada, vedando a passagem da 

população, tendo o Sr. Presidente da Junta de Freguesia referido que iria reportar esse assunto à Câmara, 

mas reforça a necessidade de se verificar essa situação.  

Embora já tenham sido colocados nas ruas de Brinches muitos sinais de trânsito e espelhos, mantêm-se 

algumas situações de perigo, com carros sem conseguir passar em ruas mais estreitas, pelo que, 

considera importante que se fizesse uma revisão da sinalética naquela localidade.  

Solicitou ainda o ponto de situação da aquisição da Casa do Abade e do projeto previsto para os terrenos 

do karting. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que o processo do karting tem tido algumas ações e aquisição de 

imóveis, que é um investimento com mais de dois milhões de euros aprovados e a Câmara tem apoiado 

naquilo que é possível, nomeadamente com a sensibilização da CCDRA para a importância deste projeto. 

Sobre a Casa do Abade diz que estão a ser feitos os pagamentos conforme acordado e será um projeto 

para candidatar ao próximo quadro comunitário. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 23 de junho de 2021 

«Na sequência da intervenção do munícipe José Morgado Gomes, numa reunião da Câmara Municipal, 

sobre a deposição de entulho, num terreno perto da escola do 1.º ciclo do ensino básico de Vales Mortos, 

informa-se que foi colocada uma placa a identificar a proibição de despejo de resíduos de entulho e outros 

materiais e no dia 4 de junho do corrente ano, foi efetuada nova limpeza integral do referido terreno pelos 

serviços da autarquia.  

Infelizmente, verifica-se o incumprimento da sinalização e uma semana depois dessa limpeza, foram 

novamente depositados no local, entulhos provenientes de uma obra particular.  

O assunto continua a ser acompanhado pelos respetivos serviços da Câmara Municipal.  

Foi enviado oficio n.º 2931 de 2021.06.23 a informar o Sr. José Morgado Gomes sobre o prosseguimento 

do assunto.» 

 

Dia 23 de junho de 2021 

«Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 12 de maio do corrente ano, o Sr. Vereador António 

Mariano questionou sobre o ponto de situação do processo da ciclovia e de acordo com indicação do Sr. 

Presidente, segue em anexo, a correspondência existente entre o nosso Município e o IP Património – 

Administração e Gestão Imobiliária, S.A, respeitante a este assunto, continuando, neste momento, a 

autarquia a aguardar o envio da proposta final de protocolo para o levantamento, transporte, pesagem, 

armazenamento e guarda dos materiais ferrosos existentes na plataforma de via, entre o Km 178,426 e o 

Km 203,975 do Ramal de Moura: 

 Oficio da C.M. n.º 903 de 2021.03.02 
 Email datado de 2021.03.08 de IP Património 
 Oficio da C.M. n.º 2740 de 2021.06.16» 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

os seguintes assuntos: 

 

 Destaque de parcela do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 2517 da União de 
Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Requerente: Imporpeças, Unipessoal, Ldª 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 ao prédio sito no Largo de Salvador, n.º 
12 em Serpa – Requerente: Arminda de Jesus Fabela Figueira Amaro 

 Declaração de caducidade da licença – Obra sita no Monte da Portela Nova, em Serpa – 
Requerente: Villa Marugo, Ldª 

 Declaração de caducidade do processo de licenciamento – Obras de reabilitação de edifício sito 
na Rua de Santo António, n.º 30 em Serpa – Requerente: Levinrest – Turismo, Ldª 

 Constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua das Sete Casas, n.º 11-A, em Vale 
de Vargo – Requerente: Manuel de Ascensão Mata Guerreiro  

 Proposta de protocolo de cedência de instalações desportivas a celebrar com o Clube de Futebol 
União Serpense Sport Clube 

 Proposta de protocolo de parceria a celebrar com a Associação de Atletismo de Beja 
 PMARCHS – Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – 

Proposta de atribuição de escalão  
 Junta de Freguesia de Pias – Pedido de isenção de pagamento das entradas na piscina municipal 

de Pias, no âmbito do Programa de OTL 
 Rota das Azenhas 2021 – Fixação do preço da prestação de serviços  
 Apoio ao Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro - Aluguer de viatura de 

reboque – Ratificação 
 Associação de Moradores da Neta e Pulo do Lobo – Proposta de atribuição de subsidio  
 Loteamento no prédio denominado “Quintinha, Carreira ou Estrada de S.Brás”, em Serpa – 

Requerente: Fernando Manuel Branco da Silva 
 Proposta de apoio às IPSS no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19 

 

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.  

 

    O Presidente da Câmara                                      A Secretária 
                      

                  
_______________________________   _________________________ 
     Tomé Alexandre Martins Pires                                 Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 14/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 7 de julho de 2021 

 
 
 
ANEXO 1 - Loteamento no prédio denominado “Quintinha, Carreira ou Estrada de S.Brás”, em Serpa – 

Requerente: Fernando Manuel Branco da Silva – Plantas 

 

 

 

 


