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Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: Senhor Vereador Carlos 
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ATA N.º 15/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 21 DE JULHO DE 2021 

  

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 21 

de julhode 2021, pelas dezassete 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 14/2021 

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 14, relativa à reunião realizada no dia 7 de julho, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade, depois de efetuadas as alterações propostas 

pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, nas suas intervenções.   

 

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. Proposta de isenção de pagamento de taxas de utilização das instalações municipais – Época 

desportiva 2021/2022 e ano civil de 2022 

2. Tomada de posição – Pelo direito à saúde 

3. Alteração n.º 9 ao Orçamento e alteração n.º 6 ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

4. Pedido de parecer sobre arranque de olival e posterior plantação – Artigo 329-E de Vila Verde de 

Ficalho - Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

5. Pedido de parecer sobre arranque de olival e posterior plantação – Artigo 13-U de Pias - 

Requerente: Vitor Tristão, UnipessoalLdª 

6. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 108-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

7. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 109-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

8. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 110-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

9. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 114-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

10. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 115-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

11. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 117-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  
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12. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 118-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

13. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 119-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

14. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 153-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

15. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 62-E, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

16. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 126-E, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

17. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 149-E, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

18. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro ao prédio sito na Rua Bela da 

Rainha, n.º 18 e 20, em Serpa – Requerente: António João Nobre Hortinha 

19. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro, ao prédio sito na Rua Nova do 

Carril, s/n em Vila Verde de Ficalho – Requerente: Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 

20. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro ao prédio sito na Rua 5 de 

Outubro, 16 em Pias – Requerente: Câmara Municipal de Serpa 

21. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro, aos prédios sitos na Rua do 

Progresso, n.º 71 e 75 em Serpa – Requerente: Mariana Guerreiro 

22. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro, ao prédio sito no Terreiro 

Humberto Delgado, n.º 1 e Rua Pedro Machado, n.º 3 em Serpa – Requerente: Anatólio Costa 

Gonçalves Rações 

23. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro ao prédio sito na Rua da 

Boavista, n.º 2 e 4 em Brinches – Requerente: Guilherme Agulhas Branquinho 

24. Empreitada da operação de loteamento da expansão da Zona Industrial de Serpa – fase 1 – 

Resposta a erros e omissões – Ratificação  

25. Pedido de autorização de alienação do lote 29 do loteamento da Zona Industrial de Serpa, 2.ª 

fase, a favor da empresa “Greenpellet, Ldª” 

26. Empreitada de alteração da área de serviço de autocaravanismo do Parque de Campismo de 

Serpa – Abertura de procedimento 

27. Proposta de aquisição do edifício da antiga escola primária de João de Matos  

28. Proposta de protocolo para cedência das instalações do Bar das Piscinas de Pias  

29. Lote 28 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento – Proposta de alteração de 

uso – Requerente: Vilabento – Comércio e Distribuição de Bebidas, Ldª 

30. Certificação de nome de ruas na União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 

31. Constituição de compropriedade nos prédios rústicos denominados “Pisanito”, freguesia de Pias – 

Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

32. Constituição de compropriedade nos prédios rústicos denominados “Vale de Vinagre”, em Serpa – 

Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

33. Proposta de aprovação de projeto de emparcelamento simples na aquisição do prédio rústico 

denominado “Monte do Gato”, em Brinches – requerente: Duarte José Acabado Ribeiro da 

Fonseca 
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34. Proposta de atribuição de subsidio às associações com funcionamento por ano civil – Ano de 2021 

35. Proposta de protocolo de cooperação a celebrar com o Clube de Futebol União Serpense Sport 

Clube destinado a aquisição de viatura 

36. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Figueira, n.º 4 e 6, em Serpa – 

Requerente: Ana Maria Paixão Mestre da Silva 

37. Trabalhos a Mais da Empreitada de Execução dos Passadiços do Pulo do Lobo - Aprovação do 

prazo de execução e da Minuta do Contrato 

38. Parecer sobre o interesse do município na instalação de central fotovoltaica no prédio denominado 

“Mata Mulheres”, em Serpa – Requerente: Pico Green Ldª 

39. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento  

40. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Proposta de isenção de pagamento de taxas de utilização das instalações municipais – 

Época desportiva 2021/2022 e ano civil de 2022 

No âmbito da sua política de desenvolvimento e promoção da qualidade de vida da população do 

Concelho, o Município de Serpa tem proporcionado apoios pontuais e anuais, de ordem financeira, 

logística e técnica, às associações e outras entidades do Concelho, para que possam promover e 

incrementar as suas atividades junto da comunidade local. 

Com base neste princípio e sustentado no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, Capitulo 

III - Isenção ou Reduções- artigo 8º, ponto 2, propõe o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 

Juventude, para a época desportiva 2021/2022 (agosto 2021 a julho 2022) e ano civil 2022, a isenção de 

pagamento de taxas de utilização das instalações municipais, mais concretamente cedência de espaços 

para treinos, competições e desenvolvimento de atividades a: 

a) Associações e Clubes Desportivos sedeados no Concelho de Serpa, com funcionamento por 

época desportiva (agosto 2021 a julho2022) que integram ou venham a integrar o Conselho 

Municipal do Movimento Associativo; 

b) Associações e Clubes Desportivos sedeados no Concelho de Serpa, com funcionamento por 

ano civil (2022) que integrem ou venham a integrar o Conselho Municipal do Movimento 

Associativo; 

c) Entidades, que integram ou venham a integrar o Conselho Municipal de Educação; 

d) Entidades que integram ou venham a integrar o Conselho Local de Ação Social; 

e) Juntas e Uniões de Freguesias do Concelho de Serpa; 

 

A isenção referida tem por alvo as atividades promovidas pelas entidades referenciadas, no âmbito do seu 

plano de atividades ou de iniciativas pontuais. 

Não se aplicam à proposta de isenção em apreço os ingressos em recintos e espetáculos. 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, acima transcrita, para 

a isenção de pagamento de taxas de utilização das instalações municipais, para a época desportiva 

2021/2022 e ano civil de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Tomada de posição – Pelo direito à saúde 

 

Pelo direito à saúde 

A saúde é um direito constitucionalmente consagrado, pelo que não pode estar dependente de opções 

gestionárias ou de resultados económicos, e só o retorno e a integração do Hospital de São Paulo, no 

Serviço Nacional de Saúde, poderá garantir o direito à saúde da nossa população. 

A reversão do Hospital de São Paulo, em Serpa, para a gestão pública e a sua integração no Serviço 

Nacional de Saúde tem vindo a ser defendida desde que a sua gestão deixou a esfera pública. 

A intermitência da abertura noturna do serviço de urgência deste Hospital, que voltou a acontecer nos 

últimos meses, veio, mais uma vez, provar que apenas a gestão pública, por nós defendida, assegura um 

direito da população: o acesso à saúde.  

Os eleitos da Câmara Municipal de Serpa, por unanimidade, voltam a manifestar a sua posição de defesa 

dos serviços públicos, neste caso, o funcionamento pleno do Hospital de São Paulo. 

 

 

3. Alteração n.º 9 ao orçamento e alteração n.º 6 ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal  

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

deliberou, por maioria, com três abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 9.ª alteração ao 

Orçamento e 6.ª alteração ao PPI, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo 

parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Pedido de parecer sobre arranque de olival e posterior plantação – Artigo 329-E de Vila 

Verde de Ficalho - Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 5 de julho do corrente ano, procede 

à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 

329 E de Vila Verde de Ficalho, para arranque de olival e posterior plantação.  

 

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

redação em vigor): 

- Carta de Ordenamento - Espaços Agrossilvopastoris, Corredores ecológicos existentes/previstos 

- Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional (REN) - Domínio Publico Hídrico. 

 

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

de fevereiro) 

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

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

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 
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À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa alterações de ordenamento 

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

pelo que, o pedido é considerado viável. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

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

artigo 329 E de Vila Verde de Ficalho. 

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

 

 

5. Pedido de parecer sobre arranque de olival e posterior plantação – Artigo 13-U de Pias - 

Requerente: Vitor Tristão, Unipessoal Ldª 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 15 de julho do corrente ano, 

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

prédio 13-U de Pias, para arranque de olival e posterior plantação.  

 

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

redação em vigor): 

Carta de Ordenamento 

- Outros espaços agrícolas. 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva agrícola Nacional (RAN); 

- Reserva Ecológica Nacional (REN). 

 

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

de fevereiro) 

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

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

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

 

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

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

pelo que, o pedido é considerado viável. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

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

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

artigo 13-U de Pias. 

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------- 
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6. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 108-

D, Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 7 de julho do corrente ano, procede 

à emissão de parecer sobre o enquadramentonos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 

108-D da antiga Freguesia de Santa Maria, para movimentação de terras para passagem de uma conduta.  

 

Situação do prédio rústico denominado "Ribeirinho ou Peste", sito ao artigo 108 D, da antiga freguesia de 

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

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

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

medidas Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa”: 

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

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

 

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

a parecer vinculativo das seguintes ações: 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

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

emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido para movimentação de terras para 

passagem de uma conduta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para movimentação de terras para passagem de 

uma conduta, no prédio rústico artigo 108-D, da antiga freguesia de Santa Maria.  

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

 

7. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 109-

D, Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 6 de julho do corrente ano, procede 

à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 

109 D da antiga Freguesia de Santa Maria, para movimentação de terras para passagem de uma conduta.  

 

Situação do prédio rústico denominado "Peste", sito ao artigo 109 D, da antiga freguesia de Santa Maria, 

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

de Serpa, em sessão de 27 de setembro de 2019 e publicada no Diário da República n.º 29/2020, de 11 

de fevereiro, na II.ª Série, através do Aviso n.º 2361/2020 “Aprovação das medidas Preventivas a revisão 

do plano diretor Municipal de Serpa”: 
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 - Prédio rustico inserido na faixa exterior ao perímetro urbano (extensão linear de 500,0 metros) 

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

 

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

a parecer vinculativo das seguintes ações: 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

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

emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido para movimentação de terras para 

passagem de uma conduta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para movimentação de terras para passagem de 

uma conduta, no prédio rústico artigo 109-D, da antiga freguesia de Santa Maria.  

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

 

8. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 110-

D, Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 7 de julho do corrente ano, procede 

à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 

110 D da antiga Freguesia de Santa Maria para movimentação de terras para passagem de uma conduta.  

 

Situação do prédio rústico denominado "Horta das Pretas", sito ao artigo 110 D, da antiga freguesia de 

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

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

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

medidas Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa”: 

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

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

 

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

a parecer vinculativo das seguintes ações: 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

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

emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 
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Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido para movimentação de terras para 

passagem de uma conduta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

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

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para movimentação de terras para passagem de 

uma conduta, no prédio rústico artigo 110-D, da antiga freguesia de Santa Maria.  

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

 

 

9. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 114-

D, Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 5 de julho do corrente ano, procede 

à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 

114 D da antiga Freguesia de Santa Maria para movimentação de terras para passagem de uma conduta.  

 

Situação do prédio rústico denominado "Ribeirinho", sito ao artigo 114 D, da antiga freguesia de Santa 

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

Municipal de Serpa, em sessão de 27 de setembro de 2019 e publicada no Diário da República n.º 

29/2020, de 11 de fevereiro, na II.ª Série, através do Aviso n.º 2361/2020 “Aprovação das medidas 

Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa”: 

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

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

 

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

a parecer vinculativo das seguintes ações: 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

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

emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido para movimentação de terras para 

passagem de uma conduta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 Deliberação 

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

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para movimentação de terras para passagem de 

uma conduta, no prédio rústico artigo 114-D, da antiga freguesia de Santa Maria.  

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------- 
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10. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 115-

D, Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 5 de julho do corrente ano, procede 

à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 

115 D da antiga Freguesia de Santa Maria, para movimentação de terras para passagem de uma conduta.  

 

Situação do prédio rústico denominado "Ferragial dos Castanheiros", sito ao artigo 115 D, da antiga 

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

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

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

medidas Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa”: 

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

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

 

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

a parecer vinculativo das seguintes ações: 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

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

emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido para movimentação de terras para 

passagem de uma conduta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

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

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para movimentação de terras para passagem de 

uma conduta, no prédio rústico artigo 115-D, da antiga freguesia de Santa Maria.  

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

 

11. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 117-

D, Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 5 de julho do corrente ano, procede 

à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 

117 D da antiga Freguesia de Santa Maria, para movimentação de terras para passagem de uma conduta.  

 

Situação do prédio rústico denominado "Ribeirinho", sito ao artigo 117 D, da antiga freguesia de Santa 

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

Municipal de Serpa, em sessão de 27 de setembro de 2019 e publicada no Diário da República n.º 

29/2020, de 11 de fevereiro, na II.ª Série, através do Aviso n.º 2361/2020 “Aprovação das medidas 

Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa”: 

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

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

 



                                                                                                        Ata n.º 15/2021 – 21 de julho 

 

11 
 

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

a parecer vinculativo das seguintes ações: 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

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

emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido para movimentação de terras para 

passagem de uma conduta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

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

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para movimentação de terras para passagem de 

uma conduta, no prédio rústico artigo 117-D, da antiga freguesia de Santa Maria.  

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

 

 

12. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 118-

D, Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 5 de julho do corrente ano, procede 

à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 

118 D da antiga Freguesia de Santa Maria, para movimentação de terras para passagem de uma conduta.  

 

Situação do prédio rústico denominado "Ribeirinho", sito ao artigo 118 D, da antiga freguesia de Santa 

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

Municipal de Serpa, em sessão de 27 de setembro de 2019 e publicada no Diário da República n.º 

29/2020, de 11 de fevereiro, na II.ª Série, através do Aviso n.º 2361/2020 “Aprovação das medidas 

Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa”: 

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

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

 

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

a parecer vinculativo das seguintes ações: 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

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

emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido para movimentação de terras para 

passagem de uma conduta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



                                                                                                        Ata n.º 15/2021 – 21 de julho 

 

12 
 

 

 Deliberação 

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

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para movimentação de terras para passagem de 

uma conduta, no prédio rústico artigo 118-D, da antiga freguesia de Santa Maria.  

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

 

 

13. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 119-

D, Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 5 de julho do corrente ano, procede 

à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 

119D da antiga Freguesia de Santa Maria, para movimentação de terras para passagem de uma conduta.  

 

Situação do prédio rústico denominado "Ribeirinho", sito ao artigo 119 D, da antiga freguesia de Santa 

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

Municipal de Serpa, em sessão de 27 de setembro de 2019 e publicada no Diário da República n.º 

29/2020, de 11 de fevereiro, na II.ª Série, através do Aviso n.º 2361/2020 “Aprovação das medidas 

Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa”: 

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

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

 

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

a parecer vinculativo das seguintes ações: 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

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

emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido para movimentação de terras para 

passagem de uma conduta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

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

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para movimentação de terras para passagem de 

uma conduta, no prédio rústico artigo 119-D, da antiga freguesia de Santa Maria.  

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------- 
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14. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 153-

D, Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 5 de julho do corrente ano, procede 

à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 

153 D da antiga Freguesia de Santa Maria, para movimentação de terras para passagem de uma conduta.  

 

Situação do prédio rústico denominado "Alto de Brinches", sito ao artigo 153 D, da antiga freguesia de 

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

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

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

medidas Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa”: 

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

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

 

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

a parecer vinculativo das seguintes ações: 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

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

emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido para movimentação de terras para 

passagem de uma conduta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

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

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para movimentação de terras para passagem de 

uma conduta, no prédio rústico artigo 153-D, da antiga freguesia de Santa Maria.  

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

 

15. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 62-E, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 6 de julho do corrente ano, procede 

à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 

62 E da antiga Freguesia de Santa Maria, para movimentação de terras para passagem de uma conduta.  

 

Situação do prédio rústico denominado "Horta das Prestas", sito ao artigo 62 E, da antiga freguesia de 

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

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

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

medidas Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa”: 

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

acordo com o nº 2 do artigo 1º esta sujeito as Medidas Preventivas Revisão PDM de Serpa. 
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As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem na sujeição 

a parecer vinculativo das seguintes ações: 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

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

emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido para movimentação de terras para 

passagem de uma conduta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para movimentação de terras para passagem de 

uma conduta, no prédio rústico artigo 62-E, da antiga freguesia de Santa Maria.  

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

 

 

16. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 126-

E, Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 5 de julho do corrente ano, procede 

à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 

126 E da antiga Freguesia de Santa Maria para movimentação de terras para passagem de uma conduta.  

 

Situação do prédio rústico denominado "Ferragial da Horta", sito ao artigo 126-E, da antiga freguesia de 

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

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

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

medidas Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa”: 

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

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

 

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

a parecer vinculativo das seguintes ações: 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

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

emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido para movimentação de terras para 

passagem de uma conduta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 
Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer 
técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para movimentação de terras para passagem de 
uma conduta, no prédio rústico artigo 126-E, da antiga freguesia de Santa Maria.  
As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------- 

 
17. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 149-

E, Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  
A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 5 de julho do corrente ano, procede 
à emissão de parecer sobre o enquadramentonos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 
149 E da antiga Freguesia de Santa Maria, para movimentação de terras para passagem de uma conduta.  
 
Situação do prédio rústico denominado "Ferragial da Horta", sito ao artigo 149 E, da antiga freguesia de 
Santa Maria, face à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa, aprovada por deliberação da 
Assembleia Municipal de Serpa, em sessão de 27 de setembro de 2019 e publicada no Diário da 
República n.º 29/2020, de 11 de fevereiro, na II.ª Série, através do Aviso n.º 2361/2020 “Aprovação das 
medidas preventivas a revisão do plano diretor municipal de Serpa”: 

- Prédio rustico inserido na faixa exterior ao perímetro urbano (extensão linear de 500,0 metros) de 
acordo com o nº 2 do artigo 1º esta sujeito as Medidas Preventivas Revisão PDM de Serpa. 

 
As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem na sujeição 
a parecer vinculativo das seguintes ações: 

 a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  
 b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 
intervenção superior a 1000 m2; 

A realização das ações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, ficam dependentes de parecer vinculativo a 
emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 
 
Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido para movimentação de terras para 
passagem de uma conduta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação 
Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer 
técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para movimentação de terras para passagem de 
uma conduta, no prédio rústico artigo 149-E, da antiga freguesia de Santa Maria.  
As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------- 
 
 

18. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro ao prédio sito na Rua Bela 
da Rainha, n.º 18 e 20, em Serpa – Requerente: António João Nobre Hortinha 

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 João Nobre Hortinha, os Serviços 
Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, 
datado de 27 de maio de 2021: 
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 Deliberação  

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

transcrito.  
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19. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro, ao prédio sito na Rua Nova 
do Carril, s/n em Vila Verde de Ficalho – Requerente: Junta de Freguesia de Vila Verde de 
Ficalho 

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 da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, os 
Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, 
datado de 27 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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20. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro ao prédio sito na Rua 5 de 

Outubro, 16 em Pias – Requerente: Câmara Municipal de Serpa 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a câmara municipal pode a todo o tempo, 
oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de conservação 
necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. 
Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram 
o seguinte Auto de Vistoria, datado de 21 de junho 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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21. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro, aos prédios sitos na Rua 

do Progresso, n.º 71 e 75 em Serpa – Requerente: Mariana Guerreiro 

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 Mariana Guerreiro, os Serviços Técnicos da Divisão de 
Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 17 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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22. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro, ao prédio sito no Terreiro 

Humberto Delgado, n.º 1 e Rua Pedro Machado, n.º 3 em Serpa – Requerente: Anatólio 

Costa Gonçalves Rações 

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 Anatólio Costa Gonçalves Rações, os Serviços 
Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 
24 de junho 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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23. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro ao prédio sito na Rua da 

Boavista, n.º 2 e 4 em Brinches – Requerente: Guilherme Agulhas Branquinho 

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 Guilherme Agulhas Branquinho, os Serviços Técnicos 
da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 24 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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24. Empreitada da operação de loteamento da expansão da Zona Industrial de Serpa – fase 1 – 

Resposta a erros e omissões – Ratificação  

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

informação datada de 13 do corrente mês de julho, refere que, no âmbito do procedimento de Concurso 

Público n.º18/2021 – Empreitada de Operação de Loteamento da Expansão da Zona Industrial de Serpa, 

verificou-se a apresentação de lista de erros e omissões pelos interessados António Saraiva e Filhos, Lda 

e GR4PT, SA. 

Reunido o Júri do Concurso, em 7 do corrente mês de julho, foi elaborada a resposta aos esclarecimentos, 

erros e omissões, cujo documento consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

Considerando a urgência na resposta, em face do prazo imposto pelo CCP (até ao termo do segundo 

terço do prazo para apresentação das propostas), a resposta do Júri foi submetida a Despacho do Sr. 

Presidente, conforme o disposto n.º 3, do artigo 35º, do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

 Deliberação  

De acordo com o disposto n.º 3, do artigo 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, 

por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 8 de julho do corrente ano, 

respeitante à resposta do Júri do concurso, aos esclarecimentos, erros e omissões.  

 

 

25. Pedido de autorização de alienação do lote 29 do loteamento da Zona Industrial de Serpa, 

2.ªfase, a favor da empresa “Greenpellet, Ldª” 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 18 de junho do 

corrente ano, informa que, por oficio com entrada nº E/7838/2021,de 16/06 ,Fernando Rebelo comunica 

que pretende efetuar a venda do lote nº 29, da Zona Industrial de Serpa, à Grenpellet,Lda pelo preço de 

€50.000. 

Consultado o valor patrimonial do lote em apreço, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 4008, 

União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), verifica-se que o valor patrimonial atribuído é de 

€53.9777,70. 

Dado que, em reunião de câmara, realizada em 12 de maio do corrente ano, foi deliberado não exercer o 

direito de preferência, autorizar a venda e solicitar informação sobre o preço de venda, deverá agora tomar 

conhecimento do valor, solicitando-se, para facilidade de tratamento, nova deliberação quanto ao não 

exercício do direito de preferência e autorização de venda do referido lote 29, da Zona Industrial de Serpa, 

à Sociedade Greenpellet, Lda. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do valor de venda do lote n.º 29 da Zona Industrial de 

Serpa e deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência e autorizar a venda do 

referido lote à Sociedade Greenpellet, Lda. --------------------------------------------------------------------------------- 
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26. Empreitada de alteração da área de serviço de autocaravanismo do Parque de Campismo 

de Serpa – Abertura de procedimento 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, informa que, após aprovação do Estudo Prévio em 

reunião de Câmara datada de 22/04/2020, que antecedeu o Projeto de Execução, veio o serviço de 

empreitadas, pela I/8183/2020 propor a abertura de procedimento de contratação publica, com vista à 

execução da Empreitada de Alteração da Área de Serviço de Autocaravanismo – Parque de Campismo de 

Serpa. 

Com vista à abertura do respetivo concurso público, cujo valor estimado é de 195.006,31€ (cento e 

noventa e cinco mil e seis euros e trinta e um cêntimos) a acrescer a taxa de IVA de 6%, submete ao 

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

CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redação, conjugado com o 

artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, o seguinte: 

 Face ao valor acima referido, a abertura de Concurso Público sem Publicidade Internacional nos 

termos dos artigos 38º e artigo 20º, nº 1, alínea b) do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 

29 de janeiro, alterado, aditado e republicado pelo Decreto-Lei 111-B/2017 de 31 de agosto, na 

sua atual redação. 

 Aprovação do Programa de Procedimento, Caderno de Encargos e restantes peças que fazem 

parte integrante do Caderno de Encargos, nos termos da alínea c) do nº 1 e nº 2 do artigo 40º do 

CCP. 

 Em conformidade com o previsto no artigo 67º do CCP, a designação do júri a seguir referido, que 

conduzirá o concurso: 

Efetivos: 

- Maria José Moreira, Chefe da DMOM – Presidente do Júri 

- David Dias, Técnico Superior – Vogal; 

- Nádia Mira, Técnica Superior – Vogal; 

Suplentes: 

- Daniel Casteleiro, Técnico Superior 

- Nuno Canhita, Técnico Superior 

O procedimento está cabimentado pela gestão financeira com o número sequencial 2391172021.  

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, interveio o Sr. Vereador Manuel Soares para manifestar o seu desagrado em relação 
à estrutura e peças do procedimento e embora já tenham sido prestadas explicações sobre o assunto por 
parte dos serviços da autarquia, no que diz respeito a anteriores processos desta natureza, manifesta a 
sua discordância com essas explicações, pois continuam os eleitos do PS a considerar que as peças do 
procedimento fazem parte do contrato, pelo que não são meros documentos generalistas. Essa 
característica cabe ao CCP, que abrange todas as possibilidades e variantes, devendo o clausulado das 
peças ser adaptado a cada procedimento específico, tendo por base a aplicação do CCP às 
características do procedimento em apreço. 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de Concurso 

Público sem Publicidade Internacional, nos termos dos artigos 38º e artigo 20º, nº 1, alínea b) do 
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CCP, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, alterado, aditado e republicado pelo 

Decreto-Lei 111-B/2017 de 31 de agosto, na sua atual redação, para a empreitada de alteração da 

área de serviço de autocaravanismo do Parque de Campismo de Serpa. 

 

Foi ainda deliberado, por maioria, com os votos contra dos eleitos do PS, aprovar o Programa de 

Procedimento, Caderno de Encargos e restantes peças que fazem parte integrante do Caderno de 

Encargos, nos termos da alínea c) do nº1 e nº 2 do artigo 40º do CCP e que se anexam à presente 

ata, dela fazendo parte integrante e em conformidade com o previsto no artigo 67º do CCP, 

designar o seguinte Júri que conduzirá o concurso: 

Efetivos: 

- Maria José Moreira, Chefe da DMOM – Presidente do Júri 

- David Dias, Técnico Superior – Vogal; 

- Nádia Mira, Técnica Superior – Vogal; 

Suplentes: 

- Daniel Casteleiro, Técnico Superior 

- Nuno Canhita, Técnico Superior 

 

 

27. Proposta de aquisição do edifício da antiga escola primária de João de Matos  

A Divisão de Administração Finanças e Recursos Humanos informa que, por doc. E/7037/2021, de 

02/06/2021, a requerente Marisa Fernandes, manifestou interesse na aquisição da Escola João de Matos, 

tendo apresentado proposta de preço no montante de 3.000,00€. 

1-Face ao pedido apresentado prestam a seguinte informação: 

-A escola de João de Matos de Cima é propriedade do Município de Serpa, inscrita na matriz sob o artigo 

3938, com origem no artigo 3974, descrita na CRP sob o número 3768/20131216, sita na União de 

freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), tem o valor patrimonial de €12.108,65 e encontra-se 

desativada; 

-Cabe à câmara municipal a gestão e administração do seu património, pelo que este prédio urbano, que 

não se encontra afeto aos fins para os quais foi edificado e não lhe foi dado outro destino poderá ser 

alienado, conforme previsto no artigo 33º nº 1 g) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

Deverão ser tidas em consideração as seguintes situações: 

-O estado de abandono a que a aludida escola se encontra, bem como outras em situação semelhante, 

não deve perdurar por muito tempo, sob pena de poder ser atribuída responsabilidade à autarquia pela 

omissão da prática de qualquer ato de administração ou de disposição (alienação) que seja adequado; 

-Poderão ser tomadas diligências no sentido vender as escolas primárias desativadas por procedimento 

público; 

-Já foram vendidas escolas por acordo direto, veja-se a escola da Vendinha, por deliberação de câmara 

de 13/12/2016, pelo valor patrimonial e a escola Monte Candeias, de acordo com deliberação de câmara 

de 19/09/2019, também pelo valor patrimonial; 
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-Já foram apresentadas propostas de aquisição de algumas escolas, das quais destacam o Doc. 

E/12876/2018, de 26/08, de Duarte Gonçalves, que mereceu apreciação, tendo o requerente sido 

notificado por ofício nº 1251/2020, de 31/01, com o seguinte teor: 

“Em resposta ao seu pedido formalizado pela mensagem de correio eletrónico de 19 de agosto de 
2019, temos a informar que não é possível efetuar a venda direta do identificado edifício escolar a 
V. Excelência. 

Efetivamente, o Município de Serpa tem optado por apenas concretizar a venda direta dos 
edifícios escolares quando o interessado na respetiva aquisição seja proprietário(s) do(s) prédio(s) 
rústico(s) envolvente(s). 

Nas restantes situações, é nosso entendimento, em nome dos princípios da prossecução do 
interesse público, da boa administração e da imparcialidade, que a venda do património municipal 
deve ocorrer, preferencialmente, na sequência de procedimento público. 

Neste sentido, informa-se que o Município irá lançar brevemente, um procedimento para venda de 
diversos edifícios escolares, incluindo o Edifício Escolar de São Marcos.”. 

Destacam ainda o pedido apresentado por E/1434/2021, de 05/02, de Henrique Ferreira, respeitante ao 

interesse manifestado na aquisição da escola de S. Brás.  

2- Perante o exposto consideram que: 

 -Deve ser tomada decisão, no período mais curto possível, sobre o conjunto de escolas que se encontram 

em situações análogas, desativadas, devendo proceder-se a abertura de procedimento público para 

venda; 

-Deve haver recetividade de negociação direta para os interessados que se manifestem, após a abertura 

de procedimento e que não tenham sido vendidas; 

-A resposta ao pedido ora formulado depende da decisão que vier a ser tomada: abertura de procedimento 

público ou negociação direta.  

Acrescentam ainda que o Município só tem efetuado a venda direta de um edifício escolar quando o 

interessado na respetiva aquisição é proprietário do prédio rústico envolvente (por exemplo, Escola da 

Vendinha). Nas restantes situações, tem sido entendimento que a venda dos edifícios escolares deve 

ocorrer na sequência de procedimento público. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

Sobre o assunto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, não aceitar a proposta para 
aquisição da antiga escola primária de João de Matos, dado que o município tem optado por 
apenas concretizar a venda direta dos edifícios escolares quando o interessado na respetiva 
aquisição seja proprietário do prédio rústico envolvente. ------------------------------------------------------------ 

 

28. Proposta de protocolo para cedência das instalações do Bar das Piscinas de Pias  

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

Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do seguinte protocolo, para a cedência das 

instalações do bar das piscinas de Pias: 
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Protocolo de cedência de instalações 

 

Primeiro Outorgante: 

Tomé Alexandre Martins Pires, Presidente da Câmara Municipal de Serpa e nessa qualidade 

representante do respetivo Município, pessoa coletiva número nº 501112049, com sede na Praça da 

República, em 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, com a redação em vigor. 

 

Segundo Outorgante 

Manuel Amador Moita titular do cartão de cidadão 06423861 com residência na Rua de Timor 13, 7830 

Pias, presidente da Direção do Piense Sporting Clube contribuinte n.º 501722491 com sede na Rua 

Cónego Lopes Lossa, nº 3, em Pias e, nessa qualidade representante da respetiva associação. 

 

Entre os outorgantes acima indicados é celebrado o presente protocolo, ao abrigo do disposto no artigo 

23.º nº 2 do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, publicado no DR nº 06, de 09 de 

janeiro de 2020, 2ª Série e, de acordo com a deliberação de câmara que aprovou o respetivo apoio 

pontual, proferida em reunião realizada em…….. 

É, livremente e de boa – fé, assinado o presente protocolo, que se rege pelas normas do regulamento ora 

identificado e, pelas seguintes cláusulas:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objeto 

1 - O presenteprotocolo, tem por objeto específico a cedência das instalações do bar das Piscinas de Pias, 

a título não oneroso, para a respetiva exploração, considerada apoio pontual para o desenvolvimento das 

atividades do Clube. 

2 - Ao presente apoio é atribuído o valor mensal de 150,00€ (cento e cinquenta euros). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Âmbito 

A concessão de exploração do Bar visa assegurar o serviço de venda de alimentos já confecionados e de 

bebidas. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Prazo 

A cedência das instalações será efetuada no período verão de 2021, durante o período de funcionamento 

das Piscinas. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

Obrigações do segundo outorgante 

Cabe ao segundo outorgante o cumprimento das seguintes obrigações e responsabilidades: 

a) Garantir o cumprimento das normas legais e regulamentares referentes ao funcionamento do 

estabelecimento de restauração e bebidas, nomeadamente normas de higiene e segurança; 
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b) Responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de exploração inerentes à utilização negligente de 

todo o espaço cedido, incluindo danos de terceiros, devendo assegurar que as instalações cedidas se 

apresentem em boas condições de conservação; 

c) Responsabilidade pela correta utilização das instalações cedidas e dos equipamentos, correndo por sua 

conta as perdas e danos verificados por dolo ou negligencia do seu pessoal e ainda danos que os seus 

fornecedores provocarem nas instalações cedidas, ressalvado o desgaste normal de uma utilização 

cuidadosa e diligente; 

d) Responsabilidade pela manutenção e limpeza do espaço cedido, bem como do espaço envolvente ao 

estabelecimento, nomeadamente o espaço de esplanada e instalações sanitárias; 

e) Responsabilidade pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre 

segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todas as pessoas empregadas, sendo da sua 

conta os encargos que daí resultarem; 

f) Obrigatoriedade de assegurar a exploração contínua do estabelecimento no decorrer do prazo 

estipulado para a cedência, salvo casos de força maior ou fortuito; 

g) Obrigatoriedade de praticar uma política de preços que não exceda o normalmente praticado em 

estabelecimentos congéneres; 

h) Garantir o cumprimento do serviço a prestar de acordo com os princípios de ética profissional, isenção, 

imparcialidade, zelo, competência, normas de higiene e segurança em vigor;  

i) Obrigatoriedade de entregar o espaço no termo contratualmente estabelecido, nos termos e condições 

em que o recebe, nomeadamente livre e desimpedido e em boas condições de higiene e limpeza; 

j) Obrigatoriedade de garantir o sigilo quanto a informações que tenha conhecimento, com os seus 

colaboradores, no relacionamento com a entidade adjudicante. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

Obrigações do primeiro outorgante 

Cabe ao Município de Serpa o acompanhamento e o controlo deste protocolo, assistindo-lhe o direito, de 

por si ou por terceiros fiscalizar e monitorizar a execução das ações. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

Omissões 

Os casos omissos ou, a prática de atos contrários ao disposto no presente protocolo, serão resolvidos em 

reunião de câmara, de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo ou 

legislação aplicável. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Período de vigência 

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e é válido até à concretização do 

programa a desenvolver, conforme prazo aqui indicado. 

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, _____/____/2021 
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O Primeiro Outorgante 

 

 

_________________________________ 

(Tomé Alexandre Martins Pires)          

O Segundo Outorgante 

 

 

______________________________ 

(Manuel Amador Moita) 

 

 

 

29. Lote 28 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento – Proposta de alteração 

de uso – Requerente: Vilabento – Comércio e Distribuição de Bebidas, Ldª 

Alvará de Loteamento n.º 04/2006 (2ª alteração)  

Lote 28 – 1029 m2  

Área máxima de implantação – 771,75 m2  

Afetação – indústria / armazenagem / comércio / outros*  
*(Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º do PU|VNSB)  

Artigo 19.º  

Zona de atividades económicas  

1 — Os espaços de atividades económicas, delimitados na planta de zonamento, correspondem aos 

espaços de concentração de Atividades económicas onde se localizam unidades de comércio, unidades 

industriais, oficinas, armazenagem, estaleiros ou depósitos de materiais e correspondentes serviços de 

apoio.  

Da análise à proposta apresentada, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação 

datada de 8 do corrente mês de julho, refere que respeita a área máxima de implantação prevista no 

Alvará de Loteamento n.º 04/2006 (2ª alteração) e enquadra-se nos usos permitidos no n.º 1 do artigo 19.º 

do PU|VNSBento. 

A proposta apresentada encontra-se em condições de ser aprovada, no entanto, verificando-se que se 

pretende uma alteração de uso do lote 28, de armazém de bebidas, para comércio de peças e acessórios 

para veículos automóveis e máquinas agrícolas, reparação de veículos automóveis e agrícolas e 

importação de peças, veículos automóveis e máquinas agrícolas com o CAE principal 46610-R3 e os CAE 

secundários (1) 45200-R3, (2) 33120-R3, (3) 45320-R3 e (4) 45402-R3, consideram que o assunto deverá 

ser presente a reunião de câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração de uso do 

lote n.º 28 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento, de armazém de bebidas, 

para comércio de peças e acessórios para veículos automóveis e máquinas agrícolas, reparação de 

veículos automóveis e agrícolas e importação de peças, veículos automóveis e máquinas agrícolas. 

 

 

30. Certificação de nome de ruas na União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 15 do corrente mês de 

julho, por forma a facilitar a emissão de certidões toponímicas, propõe que a Câmara Municipal aprove a 
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seguinte listagem com a identificação de todos os arruamentos sobre os quais não existe informação de 

atribuição ou certificação, por forma a que sejam os mesmos certificados: 

 

Legenda Morada 

1 Rua de S. Francisco 

2 Estrada de S. Francisco 

3 Estrada de S. Brás 

4 Rua José Maria da Graça Affreixo 

5 Rua Bráz Gonçalves 

6 Rua das Varandas 

7 Rua dos Arcos 

8 Rua de S. Pedro 

9 Largo Catarina Eufémia 

10 Avenida da Paz 

11 Estrada da Circunvalação 

12 Rua dos Barrigos 

13 Rua do Aguio 

14 Rua Nova 

15 Rua dos Lagares 

16 Rua das Portas de Beja 

17 Largo da Cruz Nova 

18 Largo da Corredoura 

19 Terreiro D. João I 

20 Rua da Boavista 

21 Rua 1.º de Maio 

22 Rua Manuel de Moura Manuel 

23 Rua Dr. L. de A. e Albuquerque 

24 Rua dos Quintais 

25 Rua do Poço da Talha 

26 Rua da Capelinha 

27 Largo D. Jorge de Melo 

28 Rua Pedro Anes 

29 Travessa de S. Paulo 

30 Largo do Salvador 

31 Travessa do Forno 

32 Rua das Cruzes 

33 Rua dos Baloucos 

34 Rua Bráz Carrasco 

35 Rua do Meio 

36 Praceta Manuel José Piroleira 

37 Rua António Faísca 

38 Travessa do Inspector 

39 Travessa do Quebra Costas 

40 Rua Ajudante da Terra 
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41 Travessa Pública 

42 Rua do Prior 

43 Rua de S. Roque 

44 Rua Formosa 

45 Rua Boninal de Fora 

46 Rua da Ladeira 

47 Rua da Parreira 

48 Rua Brava 

49 Rua de Santo António 

50 Largo Dr. Martins Afonso de Melo 

51 Rua da Fonte Santa 

52 Rua António Carlos Calisto 

53 Largo 5 de Outubro 

54 Rua da Hera 

55 Rua de João Lampreia 

56 Rua do Governador 

57 Rua Manuel José Pardal Romão 

58 Rua Dr. Eduardo Fernandes de Oliveira 

59 Rua do Dr. António de Mendonça 

60 Rua Virgínia Lagarto 

61 Rua Michel Giacometti 

62 Rua Manuel da Fonseca 

63 Rua Manuel Carrasco (O Canta Bem) 

64 Rua Carlos Queixinhas 

65 Rua Francisco Miguel 

66 Rua Adriano Correia de Oliveira 

67 Avenida Capitães de Abril 

68 Largo Nossa Srª dos Remédios 

69 Travessa do Salvador 

70 Travessa de S. Roque 

71 Bairro da PSP 

72 Estrada da Marreira 

73 Rua António Carlos Tavares de Almeida 

74 Rua do Jardim 

75 Ladeira do Amaral 

76 Terreiro de João Prelado 

77 Rua Padre Medeiros 

78 Largo Prior de Belas 

79 Rua José Afonso 

80 Rua Nova da Porta Nova 

81 Rua Boninal de Dentro 

82 Rua Manuel Lampreia 

83 Largo dos Santos Próculo e Hilarião 

84 Escadas de Santa Maria 
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85 Rua da Barbacã 

86 Rua Dr. Francisco Barreto (Tio) 

87 Rua Quente 

88 Rua do Parque de Campismo 

89 Rua Pedro Machado 

90 Travessa de Lástima 

91 Rua Portela da Baleizoa 

92 Rua Roque da Costa 

93 Rua de Nossa Senhora 

94 Rua do Matadouro 

95 Largo de S. Paulo 

96 Rua Mário José Malveiro Apolinário 

97 Rua João Manuel Seleiro Mestre 

98 Rua Fonte do Ortezim 

99 Rua de Sevilha 

100 Rua dos Fidalgos 

101 Rua dos Canos 

102 Rua da Cadeia Velha 

103 Travessa do Serra 

104 Rua do Assento 

105 Rua João Valente 

106 Rua dos Cavalos 

107 Rua de S. Luís 

108 Rua do Calvário 

109 Rua do Progresso 

110 Rua do Cano 

111 Rua da Figueira 

112 Rua Estreita 

113 Rua dos Quarteis 

114 Rua do Dr. Manuel Côrte-Real Abranches 

115 Rua da Liberdade 

116 Rua Frei Bento 

117 Rua de Mértola 

118 Praça da República 

119 Rua do Rossio 

120 Rua A. M. Peixoto 

121 Travessa do Caneiro 

122 Largo dos Condes de Ficalho 

123 Rua da Liberdade 

124 Rua dos Farizes 

125 Largo das Portas de Moura 

126 Estrada da Previdência 

127 Rua da Abegoaria 

128 Circular Interna de Serpa 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a listagem, acima transcrita, com a 

identificação de todos os arruamentos da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), 

certificando a sua atribuição. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

31. Constituição de compropriedade nos prédios rústicos denominados “Pisanito”, freguesia 

de Pias – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

De acordo com a informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 9 de julho 

do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à constituição 

de compropriedade, decorrente da PARTILHA, por óbito de Luzia da Conceição Rogado, aos herdeiros, 

António da Silva Rogado e José da Cruz Silva Rogado, na proporção de 1/2 para cada um, por não se 

verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal 

dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 

91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, dos 

seguintes prédios: 

- Prédio rústico denominado “Pisanito”, sito ao artigo 158, da secção K, da freguesia de Pias, com 

a área total de 1,2250 hectares; 
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- Prédio rústico denominado “Pisanito”, sito ao artigo 163, da secção K, da freguesia de Pias, com 

a área total de 1,000 hectares. 
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32. Constituição de compropriedade nos prédios rústicos denominados “Vale de Vinagre”, em 

Serpa – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

De acordo com a informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 9 de junho 

do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à constituição 

de compropriedade, decorrente da partilha por ÓBITO de Januário dos Reis e Maria de Jesus Pito, aos 

herdeiros Arlindo Pinto dos Reis, Maria Rosa Pinto dos Reis, Luís Carlos dos Reis Soares e Ana Rita dos 

Reis Soares, dos imóveis denominados “Vale de Vinagre”, por não se verificar que a referida transmissão 

vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o 

disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho: 

 

- Prédio rústico denominado “Vale de Vinagre”, sito ao artigo 154, da secção I, da (extinta) freguesia de 

Salvador (Serpa); 

- Prédio rústico denominado “Vale de Vinagre”, sito ao artigo 101, da secção I, da União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria); 

- Prédio rústico denominado “Vale de Vinagre”, sito ao artigo 77, da secção I, da União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria); 

- Prédios rústicos denominados “Vale de Vinagre”, sitos aos artigos 92, 93, 95, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 

106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 119, 120, 150, 151, 160, 161, 162, 163, 164 e 171, todos da secção I, 

da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). 
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33. Proposta de aprovação de projeto de emparcelamento simples na aquisição do prédio 

rústico denominado “Monte do Gato”, em Brinches – Requerente: Duarte José Acabado 

Ribeiro da Fonseca 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 22 de junho do corrente 

ano, refere que vem o requerente solicitar a emissão de parecer do Município, nos termos do n.º3 do artigo 

51.º da Lei n.º111/2015 de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro, na qualidade de 

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

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

28/19850806, com a área total de 1,15 hectares, na aquisição do prédio rústico contíguo, da mesma 

natureza, denominado “Monte do Gato”, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º309 - secção H, da 

Freguesia de Brinches, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º723/19920413, 

com a área total de 1,75 hectares, resultando a operação num emparcelamento simples com a área total 

de 2,9 hectares, enquadrando-se no disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 111/2015 de 27 de 

agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro.  

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

Municipal de Serpa:  

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

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

“Recursos Hídricos: cursos de água” e “Infraestruturas Básicas: Rede elétrica de Baixa/Média 

tensão”  

Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples resultante da aquisição, respeita o 

cumprimento da área máxima da exploração final resultante da operação, definida na Portaria n.º 

219/2016 de 9 de agosto, alterada pela Portaria n.º 19/2019 de 15 de janeiro.  

Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º3 do art.º 9.º 

da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º 89/2019 de 3 de setembro, e para efeitos do 

estabelecido no n.º2 do art.º 9.º do mesmo diploma, propõe-se que o presente projeto de emparcelamento 

simples seja aprovado em deliberação de reunião de Câmara e se proceda à emissão da certidão 

requerida.  

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

a) «Que, de acordo com definido no n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º111/2015 de 27 de agosto, 

alterada pela Lei n.º 89/2019 de 3 de setembro, o fracionamento dos novos prédios 

resultantes da operação de emparcelamento é proibido durante um período de 15 (quinze) 

anos contando a partir do seu registo;  

b) A transmissão resultante das operações de emparcelamento simples está isenta de Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de imóveis (IMT) e de Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI), nos termos do disposto no art.º51 da Lei n.º111/2015, de 27 de agosto na sua 

atual redação.» 
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Situação inicial do prédio: 
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Situação final do prédio: 

 
 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de emparcelamento simples, 

acima exposto.  
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34. Proposta de atribuição de subsidio às associações com funcionamento por ano civil – Ano 

de 2021 

 
ENTIDADE 

 
APOIO 2020 APOIO 2021 1ª Tranche 

25% - Pago 

ASSOCIAÇÃO DE 
JOVENS DE PIAS 
 

 
500,00€ 

 
500,00€ + Apoio pontual a uma 

iniciativa 

 
125,00€ 

AGRUPAMENTO DE 
ESCUTEIROS 1380 DE 
VILA NOVA S. BENTO 
 

 
1 000,00€ 

 
1 000,00€ 

 
250,00€ 

CLUBE DE AMADORES 
DE PESCA DESPORTIVA 
DE SERPA 
 

1 500,00€ 
(500,00€+ 

1 000,00€ Grande Prémio 
Serpa Terra Forte) 

*2 000,00€ 
(1 000,00€+ 

1 000,00€ Grande Prémio 
Serpa Terra Forte 

 
125,00€ 

ASSOCIAÇÃO MARGEM 
ESQUERDA DO 
GUADIANA 
 

 
Sem pedido 

500,00€ + Apoio pontual a 
iniciativas a realizar entre 

outubro e dezembro 
 

 
Novo 

BAAL 17 
 

40 000,00€ 40 000,00€ 10 000,00€ 

SOCIEDADE 
FILARMÓNICA DE SERPA 
 

19 500,00€ 19 500,00€  
4 875,00€ 

BOXERPA- ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA DE 
DESPORTOS DE 
COMBATE E ATIVIDADES 
GIMNICAS 
 

2 000,00€  
+ Apoio em provas 

oficiais de acordo com o 
regulamento 

 

2 000,00€  
+ Apoio em provas 
oficiais de acordo com 
o regulamento 

 
 
 

500,00€ 

Sport Clube Serpa – 
Patinagem Artística 

13 500,00€ 10 125,00€ 3 375,00€ 
 

 78 000,00€ 
 

75 625,00€ 
 

19 250,00€ 

 

* Oclube de amadores de pesca desportiva de Serpa tem em 2021 uma nova secção de pesca ao achigã e participa em provas 

nacionais. 

O valor do subsidio proposto, em função da realização ou não das atividades elencadas para 2021, poderá sofrer alteração. 

 Deliberação   

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pelo 

Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, acima transcrita para apoio às 

associações do concelho, com funcionamento por ano civil, para o ano de 2021 e que 

apresentaram plano de atividades.   
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35. Proposta de protocolo de cooperação a celebrar com o Clube de Futebol União Serpense  

Sport Clube, destinado a aquisição de viatura 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o teor do seguinte protocolo, a celebrar com o 

Clube de Futebol União Serpense Sport Clube: 

 

Protocolo de Cooperação 
(Comparticipação Financeira) 

Primeiro Outorgante: 
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; 

Segundo Outorgante 
O Clube de Futebol União Serpense Sport Clube, com sede na Rua Brás Gonçalves, nº 4, em Serpa,contribuinte 
número 515560383, representado pelo Presidente da Direção Alfredo Manuel Madeira Mestre, titular do cartão de 
cidadão nº 10656968, válido até 14/09/2028, morador na Rua Brás Gonçalves nº 4, 7830-402 em Serpa, designado 
como segundo outorgante; 
 
Entre os outorgantes acima, ao abrigo do disposto no artigo 23.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 
Associativo, publicado no DR, 2ª Série e, de acordo com a deliberação de Câmara que determinou o respetivo apoio 
financeiro, proferida em reunião realizada ------------------, é, livremente e de boa – fé, assinado o presente protocolo, 
que se rege pelas normas do regulamento ora identificado e, pelas seguintes cláusulas:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

Objeto 
No âmbito de cooperação entre as partes o presente protocolo, tem por objeto específico o apoio financeiro, ao 
segundo outorgante, destinado à aquisição de uma viatura a seguir identificada. 
Marca - VOLVO 
Matricula – 01-FN-53 
Ano – 2 000 
Lotação – 57 LUGARES 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

Comparticipação financeira 
 
1- O primeiro outorgante atribui ao segundo outorgante, um subsídio no valor de 10 500 € (dez mil e quinhentos 
euros) para a prossecução do objeto definido na cláusula primeira.    
3- O pagamento do apoio financeiro pressupõe a apresentação de documentos válidos, previstos em legislação 
aplicável, respeitantes à situação regularizada perante a segurança social e autoridade tributária; comprovativo de 
inscrição no Registo Central de Beneficiário Efetivo (RCBE); ausência de dívidas ao Município de Serpa, bem como 
outros previstos no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo.   
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações do segundo outorgante 

Cabe ao segundo outorgante o cumprimento das seguintes obrigações: 
a)  Afetar o apoio financeiro concedido exclusivamente ao fim identificado na cláusula primeira; 
b) Comunicar ao Município qualquer alteração respeitante ao funcionamento da viatura;  
c) Explicitar de forma visível o apoio do Município, através do seu logotipo na viatura; 
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CLÁUSULA QUINTA 
Incumprimento 

1- O não cumprimento, por parte do segundo outorgante, no que há continuidade da atividade desportiva diz 
respeito originará a entrega da viatura ao Município de Serpa. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Revisão do protocolo 

Qualquer alteração ou adaptação do presente protocolo, pelo segundo outorgante, carece de acordo do Município e 
revestirá a forma escrita. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Omissões 

Os casos omissos ou, a prática de atos contrários ao disposto no presente protocolo serão resolvidos em reunião de 
câmara, de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo ou legislação aplicável. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Período de vigência 

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura. 
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,     de                 de 2021 
 
 
O Primeiro Outorgante                               O Segundo Outorgante 
 
 
 (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                 (Alfredo Manuel Madeira Mestre)                       
 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 24073/2021. 

 

 

36. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Figueira, n.º 4 e 6, em Serpa – 

Requerente: Ana Maria Paixão Mestre da Silva 

Na sequência do requerimento de Ana Maria Paixão Mestre da Silva, através de requerimento E/9534 de 

16 do corrente mês de julho, na qualidade de proprietária do prédio sito na Rua da Figueira, n.º 4 e 6 em 

Serpa, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que, considerando a localização do 

prédio, na (extinta) Freguesia de Santa Maria, a área total (120 m2), área coberta (80 m2) e o valor 

(50.000,00 euros), a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência.  

 

 Deliberação  

Face o exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência na venda do imóvel sito na Rua da Figueira, n.º 4 e 6 em Serpa, pelo valor proposto de 

50.000€ (cinquenta mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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37. Trabalhos a Mais da Empreitada de Execução dos Passadiços do Pulo do Lobo - Aprovação 

do prazo de execução e da Minuta do Contrato 

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

que no âmbito da Empreitada de Execução dos Passadiços do Pulo do Lobo, vem o Serviço de Apoio 

Técnico, da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, considerando que o prazo de execução a 

considerar no contrato de adicionais identificados nas I/484/2021 (Zona de Estadia “ICNF”) e I/1711/2021 

(Ponte 2 do troço 1, Portão “APA” e Ponte 1 do troço 2), referentes ao contrato 20/2019, e tendo em conta 

que o período da 3ª prorrogação de prazo da empreitada concedida terminou no 15 de julho de 2021, sem 

que o processo administrativo relativo à formalização e assinatura do contrato adicional se encontrasse 

concluído, propor que seja deliberado o prazo de 40 dias para execução destes trabalhos, considerando: 

 

 - 5 dias para mobilização no local dos trabalhos de meios humanos e materiais, e; 

 - 35 dias para execução dos trabalhos, considerando: 

 - Duração de 35 dias para fornecimento e montagem da Ponte 2 do Troço 1 - Considerando o 

prazo previsto em Plano de Trabalhos apresentado pela Entidade Executante aquando do pedido 

da 3ª Prorrogação de prazo concedida.  (TM-3 - rev2) 

                - Duração de 5 dias para conclusão dos trabalhos em falta na Ponte 1 do Troço 2 (TM-5 - rev1) 

                - Duração de 5 dias para fornecimento e montagem do Portão denominado “APA” - (TM-4) 

 - Duração de 25 dias para fornecimento e montagem da denominada Zona de Estadia “ICNF” - 

(TM 2 - rev 2) 

 

Neste sentido, propõe-se para apreciação e deliberação do Órgão Executivo, a aprovação do referido 

prazo de execução e a minuta do contrato adicional, nos termos do nº 1 do art 98º, por inerência do art.º 

370º, nº5 e 375º, todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L 18/2008 de 29 de janeiro, na 

sua oitava redação.  

A despesa inerente à execução dos trabalhos identificados, foi objeto de cabimento sequencial n.º24072. 
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 Deliberação 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o prazo de execução de 40 (quarenta) dias, 

nos termos acima descritos e aprovar a minuta do contrato adicional, acima transcrita, em 

cumprimento do nº1 do art.º 98º, por inerência do art.º 370º, nº5 e 375º, todos do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo D.L 18/2008 de 29 de janeiro, na sua oitava redação. ----------------- 

 

 

38. Parecer sobre o interesse do município na instalação de central fotovoltaica no prédio 

denominado “Mata Mulheres”, em Serpa – Requerente: Pico Green Ldª 

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

Território: 

 

«A. Análise:  

 

1. Âmbito do pedido:  

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

Pedido de Informação Prévia 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. Análise do pedido:  

Trata-se de um Pedido de Informação Prévia referente a trabalhos de remodelação de terreno para 

colocação de infraestruturas territoriais de produção de energia solar – Unidades de Pequena Produção, 

para uma central fotovoltaica constituída por 3,5 UPP, totalizando 3,5MW de capacidade instalada, em 

Serpa.  
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De acordo com a Planta entregue (Des. 02), a área de intervenção do projeto totaliza uma área de 7 

hectares, localizada nos seguintes prédios:  

- parcela de 0,28 hectares do prédio descrito sob o n.º 1725/19940406 da CRPSerpa, inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo 356 – secção K (descrito com área de 1,3250 hectares), da União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria);  

- parcela de 5,42 hectares do prédio rústico descrito sob o n.º 2211/19990615 da CRPSerpa, inscrito sob o 

artigo n.º327 – secção K (descrito com Área Toral de 5,55 hectares e Área Descoberta de 5,55 hectares), 

da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria);  

- parcela de 1,3 hectares, podendo ir até 1,8 hectares, do prédio rústico descrito sob o n.º 261/19860423 

da CRPSerpa, inscrito sob o artigo n.º328 – secção K, descrito com Área Toral de 3,5 hectares e Área 

Descoberta de 3,5 hectares, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). 

 

3. Enquadramento no PU de Serpa:  

A área onde se pretende intervir enquadra-se, de acordo com o definido no Regulamento do PU de Serpa:  

Carta de Zonamento: afeta a: “Outros Espaços Agrícolas ou Agrossilvopastoris”  

Carta de Condicionantes: afeta, em parte, a: “REN - Reserva Ecológica Nacional: Áreas estratégicas de 

proteção e recarga de aquíferos”  

As operações a realizar nesta zona deverão cumprir com o definido na legislação em vigor, 

nomeadamente o disposto nos artigos 12º e 13º do Regulamento do PU de Serpa e os artigos 14º, 15º, 

22º e 26º do Regulamento do PDM de Serpa, bem como as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis a cada caso, designadamente quando o local destinado à edificação ou instalação se situar em 

área subordinada ao regime da Reserva Ecológica Nacional ou sujeita a qualquer outra servidão 

administrativa ou restrição de utilidade pública:  

Artigo 22.º  

Usos especiais  

1 — Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública e d disposições específicas decorrentes 

da aplicação de normas em vigor, implantação ou a instalação de infraestruturas e equipamentos, 

nomeadamente de vias de comunicação, de saneamento básico, de infraestrutura de gestão de resíduos, 

de telecomunicações, ou de produção, transporte e transformação de energia, de recreio e lazer, entre 

outros, podem se viabilizada em qualquer área ou local do território concelhio, desde que o Município 

reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais, após 

ponderação do seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental e 

paisagística das áreas afetadas.  

(…)  

3 — A localização e construção de centrais de biomassa, unidade de valorização orgânica parques 

eólicos, parques fotovoltaicos, mini-hídricas ou outras instalações de produção de energia a partir de fonte 

renováveis, bem como aos perímetros que lhes ficarem afetos, aplicam-se, com as devidas adaptações, 

os critérios de avaliação e decisão e a disciplina constantes dos números anteriores.  

(…)  

Artigo 26.º  

Usos dominantes, complementares e compatíveis  

(…)  
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4 — Para além dos usos dominantes, complementares e compatíveis do solo, tipificados nos números 

anteriores, podem ainda ser viabilizados outros usos do solo, nomeadamente, atividades ou instalações 

cuja lógica de localização não se subordina necessariamente à classificação e qualificação do uso do solo 

traduzida em categorias e subcategorias de espaços.  

(…)  

 

4. Medidas Preventivas à Revisão do PDM de Serpa (Aviso n.º 2361/2020):  

De acordo com o definido na alínea a) do n.º1 do Art.º2º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM de 

Serpa (Aviso n.º 2361/2020):  

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

a parecer vinculativo das seguintes ações:  

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

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

superior a 1000 m2.  

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

vinculativo a emitir pela Câmara Municipal de Serpa.  

Uma vez que o requerente pretende realizar trabalhos de remodelação de terreno e derrube de árvores 

com área de intervenção superior a 1000m2, foi solicitado parecer à DASU, tendo sido indicado que o 

pedido de arranque de olival para os prédios 327 – secção K e 356 – secção K, fica condicionado ao 

desenvolvimento de um corredor de proteção arbóreo, adequado às características locais, por forma a 

minimizar o impacte paisagístico que estas instalações promovem.  

 

5. Elementos instrutórios:  

5.1) relativamente às “Construções” (Posto de seccionamento) indicadas na Legenda da Planta (Des. 02), 

o Requerente justificou, através de e-mail junto ao processo, que: “(…) Relativamente a este assunto. 

venho informar que existiu um erro da nossa parte, a legenda das peças desenhadas não foi atualizada 

para a realidade deste projeto. Os monoblocos metálicos presentes no desenho 2 são postos de 

transformação (não postos de seccionamento) e não são construções. O parque solar é constituído 

somente por equipamentos e a solução que optámos para instalação dos Postos de Transformação tem 

menos de 2,2 metros de altura, menos de 10 m2 de área e não prevê qualquer acesso interior, apenas 

armários de equipamentos (conforme imagens abaixo). Importa ainda referir que estes equipamentos 

serão assentes numa camada de areia, não haverá necessidade de recorrer a sapatas ou a lajes de 

betão.”;  

5.2) em Memória Descritiva, é indicado que “Por forma a mitigar o impacte visual, está preconizada uma 

cortina arbórea/arbustiva à base de medronheiro (Arbutusunedo), com um espaçamento de 4 metros entre 

árvores e 3 metros de altura máxima, uma vez que se trata de uma espécie arbustiva de folha 

permanente, de origem mediterrânica e, consequentemente, perfeitamente adaptada às condições 

edafoclimáticas da área em apreço.”.  

É indicado, também, que “De modo a salvaguardar as linhas de água existentes na área contratada para o 

projeto, definiram-se áreas de salvaguarda do domínio público hídrico que serão encaradas como áreas 

de exclusão, sendo que nenhuma remodelação de terreno será efetuada, nem nenhum equipamento do 

projeto, tais como valas de cabos, painéis, inversores, acessos, etc., afetarão as áreas referidas como 

sendo de exclusão.”  
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6. Autorização da DGEG e do ORD:  

O Requerente informa que já obteve a autorização da Direção Geral de Energia e Geologia para a 

instalação das UPP, através da aceitação do registo prévio nos termos da alínea b) do n.º4 do Art.º 27º-B 

do Decreto-Lei n.º172/2006 na sua redação atual, constando a mesma no Anexo 2 da Memória Descritiva.  

Informa, também, que já obteve por parte do Operador da Rede de Distribuição (ORD) as condições de 

ligação para a instalação nesta zona de rede de 4 infraestruturas territoriais de produção de energia solar - 

unidades de pequena produção, 3 unidades de 990KVA cada e uma unidade de 500KVA, que totalizam 

uma capacidade instalada de ~3,5 MVA.  

 

7. Parecer da CCDR Alentejo:  

O Requerente entregou o parecer solicitado à CCDR Alentejo, uma vez que a intervenção abrange uma 

área de 3 hectares localizados em “REN - Reserva Ecológica Nacional: Áreas estratégicas de proteção e 

recarga de aquíferos”.  

O parecer conclui que “(…) a CCDR Alentejo regista a Comunicação Prévia relativa à ocupação de 3 

hectares de solos de REN, em “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”. Salienta-se, 

contudo, o seguinte: a presente comunicação prévia não abrange a linha elétrica de ligação à RESP (cujo 

traçado não foi submetido); o abate de árvores na área de intervenção carece de autorização do ICNF, 

para as quercíneas, e da DRAP Alentejo, para as oliveiras.”  

No documento que acompanha o parecer, a Requerente indica que na área de intervenção “(…) não foi 

detetada a existência de qualquer quercínea.”.  

 

8. Parecer da DRAP Alentejo:  

Foi entregue parecer da DRAP Alentejo a autorizar o arranque de árvores nos prédios 327 – secção K e 

356 – secção K, com a indicação de que deverão ser cumpridas as orientações expressas no parecer 

vinculativo do Município de Serpa, nomeadamente: “Para o prédio 327 – secção K, o desenvolvimento de 

um corredor de proteção arbóreo para minimização do impacte paisagístico.”.  

 

9. Acessibilidades:  

Foi entregue Termo a indicar que “De acordo com o Dec. Lei nº163/2006 de 8 de Agosto, Artigo 2º, Âmbito 

de aplicação, as normas técnicas sobre acessibilidade contidas no mesmo não se aplicam a esta tipologia 

de equipamentos ou instalação.”.  

 

10. Ruído:  

Foi entregue Termo de Responsabilidade a atestar a conformidade do projeto com o Regulamento Geral 

do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º9/2007 de 17 de Janeiro.  

 

B. Proposta:  

Face ao supra exposto, considera-se que o Pedido de Informação Prévia reúne as condições exigíveis 

para ser aprovado, propondo-se:  

 

B.1) relativamente ao indicado no Art.º22º do Regulamento do PDM de Serpa: “(…) desde que o Município 

reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais, após 
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ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental e 

paisagística das áreas afetadas.”, submete-se à consideração Superior a deliberação sobre o interesse do 

Município na instalação da central fotovoltaica pretendida;  

 

B.2) havendo deliberação favorável do Município à instalação da central fotovoltaica pretendida, indicada 

no ponto B.1), propõe-se, de acordo com o definido na alínea b) do n.º1 do Art.º 16º do RJUE, a 

deliberação sobre a aprovação do Pedido de Informação Prévia.  

 

Havendo deliberação nesse sentido, deverá enviar-se n/Ofício ao Requerente a informar deste facto, e 

que o procedimento de controlo prévio a que se encontra sujeita a realização da operação urbanística 

pretendida é a Comunicação Prévia, de acordo com o definido na alínea f) do n.º4 do Art.º4º do Decreto-

Lei n.º555/99 de 16 de dezembro na sua atual redação (RJUE).  

De acordo com o definido n.º2 do Art.º16º do RJUE, “Os pareceres, autorizações ou aprovações emitidos 

pelas entidades exteriores ao município são obrigatoriamente notificados ao requerente juntamente com a 

informação prévia aprovada pela câmara municipal, dela fazendo parte integrante.”, devendo juntar-se ao 

Ofício, os pareceres da CCDR Alentejo e DRAP Alentejo constantes no processo. 
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 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manifestar interesse na 

instalação da central fotovoltaica, no prédio denominado “Mata Mulheres”, em Serpa e nos termos 

da alínea b) do n.º1 do art.º 16º do RJUE, aprovar o respetivo Pedido de Informação Prévia.  
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39. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento  

39.1.Grupo Parlamentar do PCP – Perguntas sobre a compensação dos municípios pela realização de 

despesas no âmbito do combate à pandemia Covid-19 
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39.2. Grupo Parlamentar do PCP – Recomenda a reversão do Hospital de S.Paulo em Serpa, para a 

gestão pública e a sua integração no Serviço Nacional de Saúde 
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40. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 133, referente ao dia 20 de 

julho de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.287.279,99 € (dois milhões, duzentos e oitenta e 

sete mil, duzentos e setenta e nove euros e noventa e nove cêntimos) e 30.396,88 € (trinta mil, trezentos e 

noventa e seis euros e oitenta e oito 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 informar que se 

prevê para o dia 14 de agosto, a abertura do Museu do Cante e para fazer o ponto de situação da Covid-

19 no nosso concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Paula Pais para perguntar sobre o processo do Sr. José Manuel Felício que 

contactou a Câmara para saber sobre a disponibilidade de atribuição de um lote na zona industrial e para 

perguntar sobre a situação do Mercado Municipal de Serpa, após o apagão que se verificou, que terá 

provocado danos nalgumas máquinas e também sobre os pedidos que foram apresentados para o 

encerramento ao domingo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente informou que existem alguns lotes que ficarão disponíveis após a revisão do Plano de 

Urbanização e há intenção de os atribuir a um conjunto de empresas, da mesma área desse requerente, 

que também já se manifestaram interessados.  

Sobre os pedidos dos requerentes que manifestaram vontade de encerrar ao domingo, vai realizar-se uma 

reunião com os restantes vendedores do mercado, para saber a sua opinião, e face às respostas que se 

obtiverem, posteriormente decide-se sobre o eventual encerramento ao domingo. 

Sobre o apagão, está a ser efetuado o levantamento sobre alguns prejuízos que possam ter ocorrido e 

vamos apurar de quem terá sido a responsabilidade, para dar prosseguimento ao processo. ------------------- 

 

 

Período de intervenção do público 

Não se verificou a presença de público nesta reunião da Câmara Municipal.  

 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 14 de julho: 

«Na reunião da Câmara Municipal de 4 de março do ano transato, a Sr.ª Vereadora Paula Pais perguntou para 

quando estava previsto a construção do muro do centro escolar, tendo a Sr.ª Vereadora Odete Borralho, na reunião 

de 15 de abril desse ano, prestado informação sobre o assunto, mas o processo continuaria a ser acompanhado 

pelo nosso gabinete técnico.  

Sobre o assunto, de acordo com informação prestada pela Sr.ª Vereadora Odete, em 1 de julho do corrente ano, a 

intervenção no espaço exterior do Centro Escolar está prevista aquando da construção do campo de jogos.» 

 

Dia 14 de julho: 

Na sequência do assunto abordado na última reunião do Órgão Executivo, respeitante à exposição feita pela Sr.ª 

Maria de Jesus Morais, sobre a reparação de um caminho, informa-se que seguiu, no dia 12 do corrente mês, o 

seguinte oficio/resposta para a requerente: 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

os seguintes assuntos: 

 
1. Proposta de isenção de pagamento de taxas de utilização das instalações municipais – Época 

desportiva 2021/2022 e ano civil de 2022 
2. Tomada de posição – Pelo direito à saúde 
3. Alteração n.º 9 ao Orçamento e alteração n.º 6 ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  
4. Pedido de parecer sobre arranque de olival e posterior plantação – Artigo 329-E de Vila Verde de 

Ficalho - Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 
5. Pedido de parecer sobre arranque de olival e posterior plantação – Artigo 13-U de Pias - 

Requerente: Vitor Tristão, UnipessoalLdª 
6. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 108-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  
7. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 109-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  
8. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 110-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  
9. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 114-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  
10. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 115-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  
11. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 117-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  
12. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 118-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  
13. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 119-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  
14. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 153-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  
15. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 62-E, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  
16. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 126-E, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  
17. Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 149-E, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco  
18. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro ao prédio sito na Rua Bela da 

Rainha, n.º 18 e 20, em Serpa – Requerente: António João Nobre Hortinha 
19. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro, ao prédio sito na Rua Nova do 

Carril, s/n em Vila Verde de Ficalho – Requerente: Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 
20. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro ao prédio sito na Rua 5 de 

Outubro, 16 em Pias – Requerente: Câmara Municipal de Serpa 
21. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro, aos prédios sitos na Rua do 

Progresso, n.º 71 e 75 em Serpa – Requerente: Mariana Guerreiro 
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22. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro, ao prédio sito no Terreiro 
Humberto Delgado, n.º 1 e Rua Pedro Machado, n.º 3 em Serpa – Requerente: Anatólio Costa 
Gonçalves Rações 

23. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 dezembro ao prédio sito na Rua da 
Boavista, n.º 2 e 4 em Brinches – Requerente: Guilherme Agulhas Branquinho 

24. Empreitada da operação de loteamento da expansão da Zona Industrial de Serpa – fase 1 – 
Resposta a erros e omissões – Ratificação  

25. Pedido de autorização de alienação do lote 29 do loteamento da Zona Industrial de Serpa, 2.ª 
fase, a favor da empresa “Greenpellet, Ldª” 

26. Empreitada de alteração da área de serviço de autocaravanismo do Parque de Campismo de 
Serpa – Abertura de procedimento 

27. Proposta de aquisição do edifício da antiga escola primária de João de Matos  
28. Proposta de protocolo para cedência das instalações do Bar das Piscinas de Pias  
29. Lote 28 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento – Proposta de alteração de 

uso – Requerente: Vilabento – Comércio e Distribuição de Bebidas, Ldª 
30. Certificação de nome de ruas na União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria)  
31. Constituição de compropriedade nos prédios rústicos denominados “Pisanito”, freguesia de Pias – 

Requerente: Joana Raquel Prior Neto 
32. Constituição de compropriedade nos prédios rústicos denominados “Vale de Vinagre”, em Serpa – 

Requerente: Joana Raquel Prior Neto 
33. Proposta de aprovação de projeto de emparcelamento simples na aquisição do prédio rústico 

denominado “Monte do Gato”, em Brinches – requerente: Duarte José Acabado Ribeiro da 
Fonseca 

34. Proposta de atribuição de subsidio às associações com funcionamento por ano civil – Ano de 2021 
35. Proposta de protocolo de cooperação a celebrar com o Clube de Futebol União Serpense Sport 

Clube destinado a aquisição de viatura 
36. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Figueira, n.º 4 e 6, em Serpa – 

Requerente: Ana Maria Paixão Mestre da Silva 
37. Trabalhos a Mais da Empreitada de Execução dos Passadiços do Pulo do Lobo - Aprovação do 

prazo de execução e da Minuta do Contrato 
38. Parecer sobre o interesse do município na instalação de central fotovoltaica no prédio denominado 

“Mata Mulheres”, em Serpa – Requerente: Pico Green Ldª 

 

 

 

    O Presidente da Câmara                                      A Secretária 
                      

                  
_______________________________   _________________________ 
     Tomé Alexandre Martins Pires                                 Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 15/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 21 de julho de 2021 

 
 
 
ANEXO 1 - Alteração n.º 9 ao orçamento e alteração n.º 6 ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal 

 

ANEXO 2 - Pedido de parecer sobre arranque de olival e posterior plantação – Artigo 329-E de Vila Verde 

de Ficalho - Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro - Plantas 

 

ANEXO 3 - Pedido de parecer sobre arranque de olival e posterior plantação – Artigo 13-U de Pias - 

Requerente: Vitor Tristão, UnipessoalLdª – Plantas  

 

ANEXO 4 -  Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 108-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco – Plantas  

 

ANEXO 5 - Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 109-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco - Plantas 

 

ANEXO 6 - Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 110-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco – Plantas  

 

ANEXO 7 - Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 114-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco – Plantas 

 

ANEXO 8 - Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 115-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco – Plantas  

 

ANEXO 9 - Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 117-D, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco – Plantas 

 

ANEXO 10 - Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 118-

D, Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco - Plantas 

 

ANEXO 11 - Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 119-

D, Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco – Plantas  
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ANEXO 12 - Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 153-

D, Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco - Plantas 

 

ANEXO 13 - Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 62-E, 

Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco - Plantas 

 

ANEXO 14 - Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 126-

E, Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco - Plantas 

 

ANEXO 15 - Pedido de parecer sobre movimentação de terras para passagem de conduta – Artigo 149-

E, Serpa - Requerente: Pedro Álvares Branco Franco – Plantas 

 

ANEXO 16 - Empreitada da operação de loteamento da expansão da Zona Industrial de Serpa – fase 1 – 

Resposta a erros e omissões – Ratificação  

 

ANEXO 17 -Empreitada de alteração da área de serviço de autocaravanismo do Parque de Campismo de 

Serpa – Abertura de procedimento 

 

 
 


