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ATA N.º 17/2021 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 18 de agosto de 2021 

 

 

Presenças 

 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves, que 

presidiu 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: Sr. Presidente da Câmara, 

Tomé Alexandre Martins Pires, Sr. Vereador Francisco Machado Godinho e Sr.ª Vereadora Paula de Jesus 

Godinho Pais Soares 
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ATA N.º 17/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 18 DE AGOSTODE 2021 

  

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 18 de 

agosto de 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 Atan.º16/2021 

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 16, relativa à reunião realizada no dia 4 de agosto, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade.  

 

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

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

assuntos:  

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Alteração n.º 10 ao Orçamento e alteração n.º 7 ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

3. Declaração de caducidade do processo de licenciamento de obra na Rua da Atafona, n.º 71 em Vila 

Nova de S. Bento – Francisca Maria Ferro Soares 

4. Centro Social S. Jorge e Sr.ª das Pazes – Apoio financeiro no âmbito das medidas de combate à 

Covid-19 

5. Proposta de valor para venda do CD do grupo coral “As Papoilas do Enxoé” 

6. Proposta de valores para venda de artigos do Museu do Cante Alentejano 

7. Protocolo com a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social – Oficinas de 

Verão 2021 

8. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar – Atividades de Animação e 

Apoio à Família 2021/2022 

9. Pedido de alteração da constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na Rua 

Francisco Torrão, n.º 9 e 9-A em Serpa – Requerente: Maria Cristina Canhita Grilo Nobre 

10. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 ao prédio sito na Rua Poço da Talha, n.º 8, em Serpa  

11. Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de atribuição de subsídios  

12. Instituto Shotokan KaratéDo/Escola de Karaté de Vila Nova de S.Bento – Proposta de atribuição de 

subsidio  

13. Futebol Clube de Serpa – Proposta de atribuição de subsidio  

14. Parecer sobre a constituição de compropriedade nos prédios rústicos denominados “Mota”, em Vale 

de Vargo – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 
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15. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Carvalhal”, art.º 42.º secção G, 

freguesia de Pias – Requerente: Francisco Caleiro Canhoto 

16. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Carvalhal”, art.º 24.º secção G, 

freguesia de Pias – Requerente: Guilherme de Figueiredo 

17. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do Rossio, n.º 73 em Serpa – Requerente: 

Nelson da Silva Pedro 

18. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 alínea e) do artigo 8º e art.º 11.º do 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
isentar do pagamento de taxas, a seguinte entidade:  

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas de 
Pias 

10589 
2021.08.09 

Festas de Pias 
Entre 27 e 30 de 

agosto 

Taxas de ruido 40,00€ 
 

 
 

2. Alteração n.º 10 ao Orçamento e alteração n.º 7 ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal  

De acordo com o disposto no 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 duas abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 10.ª 

alteração ao Orçamento e 7.ª alteração ao PPI, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela 

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

O Sr. Vereador Manuel Soares solicitou esclarecimentos sobre o reforço de verba para aquisição de serviços 

para a produção do Ciclo Nacional de Música Guit’Ars-Serpa 2021, tendo sido os respetivos esclarecimentos 

sobre este evento prestados pela Sr.ª Vereadora Odete Borralho. ---------------------------------------------------------- 

 

3. Declaração de caducidade do processo de licenciamento de obra na Rua da Atafona, n.º 71 em 

Vila Nova de S. Bento – Francisca Maria Ferro Soares 

Em informação datada de 3 do corrente mês de agosto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

refere que, foi a requerente informada através do nosso ofício ref.ª 2890, de 22-06-2021, que se encontrava 

expirado o prazo de um ano para requerer a emissão do alvará de licença de construção, estipulado no nosso 

anterior ofício ref.ª 2678, de 03-04-2020, e concedido o prazo de 10 dias úteis, para se pronunciar sobre a 

intenção da Autarquia declarar a caducidade do processo de licenciamento, em cumprimento do princípio de 

audiência de interessados.  

De acordo com o ponto 2, do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação – RJUE), “A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de loteamento que não 

exija a realização de obras de urbanização, bem como a licença para a realização das operações urbanísticas 
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previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do respetivo alvará ou, no 

caso da comunicação prévia e sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o 

efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação urbanística.”  

Conforme exposto no ponto 5 do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, “As caducidades previstas no presente artigo 

devem ser declaradas pela câmara municipal, verificadas as situações previstas no presente artigo, após 

audiência prévia do interessado.”  

Assim, e nestes termos, propõem que o presente assunto seja presente a reunião de Câmara, para 

declaração da caducidade do processo de licenciamento (licença administrativa). -------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo 

de licenciamento (licença administrativa), respeitante à obra de substituição de cobertura, no prédio 

sito na Rua da Atafona, n.º 71 em Vila Nova de S.Bento. ------------------------------------------------------------------ 

 

 

4. Centro Social S. Jorge e Sr.ª das Pazes – Apoio financeiro no âmbito das medidas de combate 

à Covid-19 

Através de informação datada de 30 de julho do corrente ano, o GASE - Gabinete de Ação Social e Educação 

refere que, no âmbito dos novos critérios definidos em reunião de câmara de 28 de abril de 2021, foram 

recebidas no serviço GASE, referente ao 2.º período de candidatura, as despesas referentes ao Centro Social 

de São Jorge e Srª das Pazes- ERPI e SAD. 

De acordo com a avaliação técnica e critérios aprovados, propõem a atribuição ao Centro Social de São 

Jorge e Srª das Pazes do valor de 2.370,22€ referente às valências ERPI e SAD. 

Não tendo sido recebidas mais despesas, para este período de candidatura, estima-se o valor total do apoio 

neste período de candidatura de 2.370,22€. 

 



  Ata n.º 17/2021 – 18 de agosto 

 

5 
 

 

 

 Deliberação  

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

apoio ao Centro Social S. Jorge e Sr.ª das Pazes (Vila Verde de Ficalho), no âmbito do combate à 

pandemia Covid-19, no valor de 2.370,22 € (dois mil, trezentos e setenta euros e vinte e dois cêntimos), 

respeitante ao período de janeiro a junho do corrente ano.  

 

 

5. Proposta de valor para venda do CD do grupo coral “As Papoilas do Enxoé” 

Em informação datada de 5 do corrente mês de agosto, a Casa do Cante propõe que o valor de venda do CD 

do grupo coral feminino “As Papoilas do Enxoé” seja de 10,00€ (iva incluído), o mesmo valor do CD dos 

outros Grupos Corais do Concelho que estão à venda na loja.  
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 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, definir o valor de 10,00€ 

(dez euros), IVA incluído, para venda do CD do grupo coral “As Papoilas do Enxoé”.  

 

 

6. Proposta de valores para venda de artigos do Museu do Cante Alentejano 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pela Casa do Cante, 

em informação datada de 12 do corrente mês de agosto, para venda dos seguintes artigos do Museu do 

Cante Alentejano:  

 

Descrição Valor Venda 
Proposto 

Polo preto 15,00 € 

Polo branco 15,00 € 

Caderno Kraft 1,50 € 

Caderno capa preta 3,00 € 

Esferográfica de alumínio com estojo 4,00 € 

Conjunto esferográfica e porta-chaves cortiça 6,00 € 

Saco algodão 2,50 € 
Valores com IVA incluído a 23% 
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7. Protocolo com a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social – Oficinas 

de Verão 2021 

Em 21 de junho de 2021, foi deliberado, em reunião da câmara, o estabelecimento de protocolo com a 

associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social para prossecução das oficinas de verão 

2021, a realizar de 12 de julho a 31 de agosto, destinadas às crianças de pré-escolar e de 1º ciclo do 

concelho. 

O protocolo estabelecido teve associado o montante financeiro de 21 611,80 euros (cabimento com o nº 

sequencial 23823/2021), com a seguinte distribuição: 

- despesas com monitores: 16.111,80 euros  

- serviços administrativo-contabilísticos: 1.500 euros 

- aquisição de materiais/consumíveis: 2.000 euros  

- aquisição de serviços externos para atividades lúdico pedagógicas: 2.000 euros 

 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 6 do corrente mês de agosto, informa que, 

à data de 2 de agosto haviam sido executadas as seguintes despesas: 

- despesas com monitores: 34.768,02euros  

- serviços administrativo-contabilísticos: 1.500 euros 

- aquisição de materiais/consumíveis: 1.854,69 euros  

- aquisição de serviços externos para atividades lúdico pedagógicas: 1.199,25euros 

 

As despesas associadas sustentaram-se numa estimativa/perspetiva de investimento, nomeadamente no que 

concerne aos recursos humanos a afetar, atendendo à perspetiva de número de salas a abrir, crianças a 

integrar e férias das auxiliares de ação educativa colocadas nas escolas. 

Desta forma, e à data da deliberação de reunião de câmara, foram consideradas: 
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- a abertura de 12 salas (4 em Serpa; 1 em Pias; 1 em A-do-Pinto; 1 em Vale de Vargo; 1 em Brinches; 2 em 

Vila Nova de S.Bento; 1 em Vila Verde de Ficalho; 1 em Vales Mortos) 

- a resposta a cerca de 144 crianças (12 por sala) 

 - a alocação de 12 monitores para o mês de julho e de 17 para o mês de agosto, para as salas de Serpa, 

Pias, Vila Nova de S.Bento ,Vila Verde de Ficalho e Vales Mortos. 

 

Aquando da abertura das oficinas verificaram-se as seguintes alterações ao inicialmente perspetivado: 

- De acordo com o plano de contingência, o nº de alunos por sala sofreu ajustes, com um alargamento do nº 

de vagas por sala (média de 21 vagas por sala, num intervalo de 18 a 25 vagas) e, consequentemente, a 

possibilidade de integração de mais crianças nas Oficinas de Verão com necessidade de reforço do respetivo 

pessoal de apoio. 

- Abriram 13 salas e não 12 conforme inicialmente perspetivado (não abriram as salas de Vale de Vargo e de 

aA-do-Pinto por inexistência/insuficientes inscrições e abriram 2 salas em Pias e 6 salas em Serpa, acima do 

inicialmente perspetivado). 

 

 Salas em funcionamento 

Localidade Serpa Pias VNSB VVFicalho ValesMortos Brinches Total 

Nº Salas 6 2 2 1 1 1 13 

Nº Alunos 106 38 33 19 9 6 211 

 

- Duas das salas de Serpa (as de pré-escolar) foram deslocalizadas para o edifício do antigo pólo2 (escola do 

forte), com incremento da logística e recursos associados. 

- O isolamento profilático de 2 monitores/auxiliares obrigou à respetiva substituição, de 12 a 29 de julho 

- O encerramento provisório do pólo da Musibéria, e respetivo isolamento profilático de todos os monitores, 

com suspensão das férias das auxiliares de ação educativa, com consequentes transtornos nas planificações 

e horários previamente perspetivados, face ao prolongamento das ausências ao serviço. 

 

Pelas razões enunciadas e contrariamente ao inicialmente perspetivado, foram colocados 21 monitores no 

mês de julho e 31 no mês de agosto, com consequente aumento dos encargos associados, estimado em 

cerca de 17.800 euros. 

Face ao exposto, solicitam o reforço do investimento perspetivado em sede de protocolo, no montante de 

17.800 euros. 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao reforço financeiro no valor de 17.800€ 

(dezassete mil e oitocentos euros), no âmbito do protocolo celebrado com a Associação Aldeia Nova, 

para as Oficinas de Verão/2021.  

 

 

8. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar – Atividades de 

Animação e Apoio à Família 2021/2022 

No âmbito da preparação do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar no 

concelho de Serpa, para o ano letivo 2021/2022, o Gabinete de Ação Social e Educação, em informação 

datada de 5 de agosto, apresenta a proposta de Normas de Funcionamento e o valor das comparticipações 
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familiares, com base nos escalões de abono de família, dando continuidade às medidas de apoio social 

implementadas no ano letivo transato, bem como a proposta de formulário para as inscrições. 

 

Propõem que as inscrições para a prestação deste serviço decorram entre os dias 19 de agosto e 10 de 

setembro, no setor de Atendimento ao Público da Câmara Municipal. 

 

NORMAS REGULADORAS DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À 
FAMÍLIA (AAAF) NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE SERPA 

 

1 - Âmbito 

Conforme estipulado no Despacho nº 9265-B/2013 de 15 de julho, considera-se Atividades de Animação e de 
Apoio à Família (AAAF) na Educação Pré-Escolar as atividades que se destinam a assegurar o 
acompanhamento das crianças na educação Pré-Escolar, antes e/ou depois, do período diário das atividades 
letivas e durante os períodos de interrupção destas atividades. 

A Lei-quadro da Educação Pré-Escolar (Lei nº 5/97, de 10 de fevereiro), no seu ponto 1 do artigo 12º prevê 
que cada jardim-de-infância proporcione, para além das atividades pedagógicas, atividades socioeducativas 
de apoio à família, asseguradas num horário flexível e compatível com as necessidades dos pais 
/encarregados de educação. O Decreto-Lei nº 147/97, de 11 de julho, regulamenta a flexibilidade de horários 
dos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, de forma a colmatar as dificuldades das famílias e responder 
às suas reais necessidades. 

A Educação pré-Escolar é subdividida em duas áreas de intervenção distintas, mas interligadas e 
complementares: 

- A componente de educação pré-escolar gratuita; 

- A componente socioeducativa comparticipada pelas famílias de acordo com as respetivas condições 
socioeconómicas, é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 147/97, de 11 de julho e Despacho Conjunto nº 
300/97, de 9 de setembro e Protocolo de Cooperação celebrado entre os Municípios, o Ministério da 
Educação e o Instituto da Segurança Social. 

Só poderão beneficiar desta componente os alunos cujos pais têm horário incompatível com o horário do 
Jardim-de-Infância. 

 

2- Objetivos 

São objetivos das Atividades de Animação e Apoio às Famílias (AAAF) na Educação Pré-Escolar: 

 Prestar o fornecimento de almoço às crianças inscritas e admitidas, segundo os critérios de seleção 
adotados pela Câmara Municipal de Serpa. 

 Promover o prolongamento de horário das crianças com atividades lúdico pedagógicas.  

 Promover a ocupação das crianças durante os períodos de interrupção letiva. 

 

3 – Destinatários 

O Programa AAAF destina-se às crianças com idades compreendida entre os 3 anos e a idade de ingresso 
no 1º ciclo do ensino básico, inscritas em Jardins de Infância da rede pública do Concelho de Serpa e cujas 
famílias comprovem a necessidade deste apoio (apresentação de horários de trabalho incompatíveis com 
o horário do Jardim de Infância). 
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4 – Inscrições 

O prazo das inscrições para esta componente é definido anualmente mediante despacho do Presidente da 
Câmara Municipal. 

As inscrições deverão ser efetuadas no Setor de Atendimento ao Público em impresso próprio, que deverá 
ser obrigatoriamente acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Declarações das entidades patronais onde constem a localização e horário de trabalho dos 
adultos que constituem o agregado familiar; 

b) Declaração do abono de família emitida pela Segurança Social, ou pelo serviço competente, no 
caso da Função Pública; 

c) Declaração da Junta de Freguesia com a composição do agregado familiar (para crianças sem 
escalão). 

 

A Câmara Municipal de Serpa reserva-se ao direito de proceder às averiguações que entenda por 
necessárias, em caso de dúvida, relativamente à veracidade dos horários de trabalho apresentados junto ao 
pedido de inscrição. 

Excecionalmente pode o encarregado de educação declarar que opta pelo pagamento da prestação mensal 
máxima, ficando dispensado de apresentação do documento do escalão do abono de família. 

A Câmara Municipal reserva-se ainda ao direito de limitar o número de inscrições nas AAAF, sempre que seja 
posta em causa a funcionalidade do serviço prestado, e em função do número de recursos humanos 
disponíveis para o efeito. 

A criança que, à data de inscrição para o presente ano letivo, tiverem mensalidades por regularizar 
referentes a 2021/2022, a respetiva inscrição ficará pendente até à regularização do pagamento. 

 

5 – Horário e normas de funcionamento 

No concelho de Serpa o serviço de prolongamento de horário para os alunos do Pré-Escolar decorrerá, no 
período da manhã, entre as 8h00 e as 9h00 e da parte da tarde, a partir do término da componente letiva e 
até às 17h30, com um período de tolerância de 15 m.  

O serviço de refeições decorrerá, preferencialmente entre as 12h30 e as 14h00, de acordo com a pausa de 
almoço praticada pelos Jardins-de- Infância da rede pública do concelho de Serpa. 

Os alunos devem ter uma assiduidade regular e os horários das AAAF devem ser rigorosamente cumpridos, 
conforme necessidade comprovada em sede de candidatura. 

Aquando do término do horário das AAAF, as crianças só poderão ser entregues aos pais e ou encarregados 
de educação, ou a alguém devidamente credenciado. 

Quando as crianças estiverem a ser medicadas, as famílias deverão entregar diretamente ao pessoal 
responsável pela receção e acompanhamento das crianças, os medicamentos com as respetivas indicações 
médicas. Caso existam outros cuidados especiais a ter com as crianças, os mesmos deverão ser 
comunicados por escrito em impresso próprio, a fornecer pela Câmara Municipal. 

A não utilização dos serviços por um período superior a 30 dias implica o cancelamento da inscrição exceto 
quando a ausência se deva a motivos devidamente justificados (doença ou outros) e comunicados por escrito 
à Câmara Municipal de Serpa. 

 

6 - Comparticipações Familiares 

Os pais e encarregados de educação devem comparticipar as Atividades de Animação e de Apoio à Família 
(AAAF) na Educação Pré-Escolar. 
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O valor mensal da comparticipação familiar é estabelecido de acordo com o escalão de abono de Família 
atribuído a cada criança. 

O valor da mensalidade é constante e é suscetível de redução pelas interrupções letivas previstas no 
calendário, caso a criança não frequente durante esse período, ou em caso de falta por doença devidamente 
justificado. 

A atualização dos valores a cobrar é definida anualmente através de deliberação em Reunião de Câmara, 
mediante proposta do Gabinete de Ação Social e Educação. 

 

Para o ano letivo 2021/2022 apresenta-se a seguinte proposta de comparticipações mensais: 

Escalão Prolongamento de Horário Refeição 

1º Escalão Isento Isento 

2º Escalão 9,00€ 3,00€ 

3º Escalão 18,00€ 4,50€ 

4º Escalão 30,00€ 4,50€ 

Sem Escalão 

(até 2 dependentes) 

43,00€ 6,00€ 

Sem Escalão 

(3 ou mais dependentes) 

35,00€ 6,00€ 

 

7 – Local e prazo de pagamento 

 Até ao dia 8 do mês seguinte a que se refere o cálculo da mensalidade, a Câmara Municipal de Serpa emitirá 
a fatura correspondente à mensalidade de cada criança, remetendo via CTT para as respetivas famílias.  

O pagamento poderá ser efectuado no Serviço de Tesouraria da Autarquia, ou através de pagamento por 
multibanco, até à data limite indicada na referida fatura.  

Em caso de incumprimento do pagamento, os pais e/ou encarregados de educação serão primeiramente 
avisados por escrito pela Câmara Municipal, e caso não procedam à regularização do montante em dívida 
num período de 15 dias úteis a contar da receção do oficio, é automaticamente suspenso do serviço até à 
regularização do seu pagamento. 

 

8 - Deduções ao valor da compartição familiar mensal 

Serão efetuados descontos na mensalidade da comparticipação das famílias mediante a apresentação de 
atestado médico em nome da criança, ou por motivos de ausência para férias com os pais, que deverá ser 
comunicado em impresso próprio, a fornecer pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

9 – Horário nas Interrupções Letivas 

Nas interrupções letivas da Educação Pré-Escolar (Natal, Carnaval e Páscoa), as crianças admitidas no início 
do ano letivo no prolongamento de horário, ficam automaticamente autorizadas a frequentar o serviço, no 
seguinte horário: 

- Das 8h00 até às 12h30; 

- Das 13h45 até às 17h45. 
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10 – Desistências 

As desistências ou alterações devem ser comunicadas por escrito, em impresso camarário próprio, com uma 
antecedência mínima de 5 dias úteis. O não cumprimento deste procedimento implica a continuidade do 
pagamento da mensalidade. 

 

11 – Situações especiais 

Sempre que a necessidade de frequência destes serviços seja comprovada por indicação médica, pelo 
Agrupamento de Escolas ou outra entidade com competências em matéria de infância, ficará autorizada a 
frequência sem que se mantenha a premissa da incompatibilidade dos horários de trabalhos dos 
encarregados de educação. 

 

12 – Casos Omissos 

Os casos omissos nas presentes normas serão analisados e resolvidos pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

Julho de 2021 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar as normas reguladoras do funcionamento das 

atividades de animação e de apoio à família na educação pré-escolar da rede pública do concelho de 

Serpa, para o ano letivo 2021/2022, acima transcritas e respetivo anexo (formulário para inscrições).  

 

 

9. Pedido de alteração da constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na 

Rua Francisco Torrão, n.º 9 e 9-A em Serpa – Requerente: Maria Cristina Canhita Grilo Nobre 

Através de informação datada de 30 de julho do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa que a requerente Maria Cristina Canhita Grilo Nobre – Cabeça de Casal da Herança de 

Valeriano Augusto Grilo, solicita a alteração da certidão de constituição em regime de Propriedade Horizontal 

do prédio urbano sito na Rua Francisco Torrão, n.º 9 e 9-A, em Serpa. 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração da 

constituição em regime de propriedade horizontal do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Serpa sob o n.º 2111/20100920, e inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 1420, da (extinta) Freguesia de 

Santa Maria, constituído pelas frações autónomas A e B, descrito com Área Total de 213,17 m2: 

 

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

de tipologia T2, composta por: cozinha, sala, dois quartos, arrumos, instalação sanitária, despensa e quintal.  

Área de terreno integrante da fração: 60,10 m²  

Área de implantação: 97,10 m2  

Área bruta de construção: 97,10 m2  

 

Fração B: 1º Andar, com entrada pelo n.º 9-A da Rua Francisco Torrão em Serpa, destinada a habitação, de 

tipologia T3, composta por: cozinha, sala, três quartos, instalação sanitária e quintal.  

Área de terreno integrante da fração: 65,0 m²  
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Área de implantação: 7,70 m2  
Área bruta de construção: 85,60 m2  
São comuns às frações A e B: o solo, a cobertura, paredes e estrutura resistente.  
As frações autónomas A e B constituem unidades independentes, distintas e isoladas entre si, comunicando 
diretamente com o exterior, preenchendo, por conseguinte, os requisitos dos artigos 1414.º e 1415.º do 
Código Civil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 ao prédio sito na Rua Poço da Talha, n.º 8, em 
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 29 de julho de 2021: 
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 Deliberação  

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

transcrito.  
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11. Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de atribuição de subsídios 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, anexo I, ponto 3.3 - outras 

modalidades, propõe o GMADJ – Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, a atribuição do 

subsídio de 2 300,00€ (dois mil e trezentos euros) ao Centro de Cultura Popular de Serpa respeitante à 

participação na 2ª fase do campeonato nacional da 3ª divisão.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao cabimento sequencial n.º 24237.  

 

Informa ainda o GMADJ que o Centro de Cultura Popular de Serpa, subiu no dia 17 de julho à 2ª divisão 

nacional de andebol seniores masculinos, depois de conseguir o 2º lugar da classificação da fase de subida 

de divisão, com os mesmos pontos do Belenenses B. 

De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, anexo I, deverá ser atribuído 

ao Centro de Cultura Popular de Serpa o subsídio de 1 500,00€, pela subida de divisão. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao cabimento sequencial n.º 24238.  

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 

Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Centro de Cultura Popular de 

Serpa, um subsidio no valor de 2.300,00€ respeitante à participação na 2ª fase do campeonato 

nacional da 3ª divisão e um subsidio no valor de 1.500,00€ pela subida à 2ª divisão nacional de 

andebol seniores masculinos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Instituto Shotokan KaratéDo/Escola de Karaté de Vila Nova de S.Bento – Proposta de 

atribuição de subsidio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e com base no 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulo III, apoios pontuais, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio pontual de 540,00 euros (quinhentos e quarenta 

euros), ao Instituto Shotokan KaratéDo – Escola de Karaté de Vila Nova S. Bento, para as despesas 

(pagamento de seguros dos atletas) relacionadas com o estágio realizado em Vila Nova S. Bento, no dia 10 

de julho do corrente ano.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 24236/2021. -------------------- 

 

 

13. Futebol Clube de Serpa – Proposta de atribuição de subsidio  

Conforme Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, anexo I, ponto 1.3 – Futebol – 

competições distritais e nacionais, pela participação no campeonato de Portugal, época desportiva 

2021/2022, o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa que deve ser atribuído ao 

Futebol Clube de Serpa o subsídio de 50 000,00€ (cinquenta mil euros). 

Foi solicitado pelo clube, através de email datado de 20 de julho, o pagamento do subsídio em prestações 

mensais de 5 000,00€. O artigo 14º, ponto 4 do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, 

deixa em aberto estas situações "A decisão sobre o pagamento das prestações, em situações diferentes das 

previstas na presente norma, deve ser submetida a reunião do órgão executivo.” 
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 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 

Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Futebol Clube de Serpa, um 

subsidio no valor de 50.000,00€ (cinquenta mil euros), procedendo-se ao pagamento de prestações 

mensais de 5.000€ (cinco mil euros).  

O Sr. Vereador Carlos Alves ausentou-se durante a análise e apreciação do assunto, por se encontrar 

impedido, nos termos da lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. Parecer sobre a constituição de compropriedade nos prédios rústicos denominados “Mota”, 

em Vale de Vargo – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 3 do 

corrente mês, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à constituição de 

compropriedade, decorrente da PARTILHA, por óbito de Bárbara Ramos Algarvio e Bento Caeiro Galante, 

aos herdeiros (seus filhos), Bento Algarvio Galante e Carlos Manuel Algarvio Galante, em partes iguais, por 

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

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

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

prédios: 

 

- Prédio rústico denominado “Mota”, sito ao artigo 71, da secção H, da (extinta) freguesia de Vale de Vargo, 

com a área total de 2,7500 hectares; 

- Prédio rústico denominado “Mota”, sito ao artigo 72, da secção H, da (extinta) freguesia de Vale de Vargo, 

com a área total de 1,9750 hectares; 

- Prédio rústico denominado “Mota”, sito ao artigo 82, da secção H, da (extinta) freguesia de Vale de Vargo, 

com a área total de 6,7375 hectares. 
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15. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Carvalhal”, art.º 42.º 

secção G, freguesia de Pias – Requerente: Francisco Caleiro Canhoto 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 3 do 

corrente mês de agosto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento 

de compartes decorrente da DOAÇÃO, de Francisco Caleiro Canhoto e Gregória das Pazes Lourinho Lopes, 

na qualidade de proprietários de dois quintos do prédio, a seu filho Luís António Pazes Canhoto e a sua nora 

Maria do Carmo Barroso Gomes Canhoto, na proporção de um quinto para cada um, do prédio rústico 

denominado “Carvalhal”, sito ao artigo 42, da secção G, da freguesia de Pias, 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 64/2003, de 23 de Agosto. 
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16. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Carvalhal”, art.º 24.º 
secção G, freguesia de Pias – Requerente: Guilherme de Figueiredo 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 3 do 
corrente mês de agosto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento 
de compartes decorrente da DOAÇÃO, de Francisco Caleiro Canhoto e Gregória das Pazes Lourinho Lopes, 
na qualidade de proprietários de metade do prédio, a seus filhos Luís António Pazes Canhoto e Francisco 
Guilherme Lopes Canhoto, na proporção de dois sextos para o primeiro e de um sexto para o segundo, do 
prédio misto denominado “Carvalhal”, sito ao artigo rústico 24, da secção G, e com os artigos matriciais 
urbanos 1325, 2754, 2756 e 2769-P, da freguesia de Pias, 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. 
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17. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do Rossio, n.º 73 em Serpa – 

Requerente: Nelson da Silva Pedro 
Na sequência do pedido de Nelson da Silva Pedro, através de requerimento E/10381 datado de 4 do corrente 
mês de agosto, sobre o direito de preferência na venda do prédio sito na Rua do Rossio, n.º 73, em Serpa, a 
Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 4 de agosto, refere que, 
atendendo à localização, às áreas total e coberta de 134 m2/114 m2 e o valor (55.000 euros), consideram 
que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 
 

 

 

 Deliberação  

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

na venda do imóvel sito na Rua do Rossio, n.º 73, em Serpa, pelo valor proposto de 55.000€ (cinquenta 

e cinco mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 153, referente ao dia 17 de 

agosto de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.61.331,56 € (dois milhões, seiscentos e sessenta e 

um mil, trezentos e trinta e um euros e cinquenta e seis cêntimos) e 34.475,65€ (trinta e quatro mil, 

quatrocentos e setenta e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

operações não orçamentais, respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No período de intervenção dos eleitos, começou por usar da palavra o Sr. Vereador António Mariano para 

alertar para a necessidade de fazer a sinalização horizontal na estrada de ligação a Paimogo e alertou ainda 

para o outdoor que se localiza na zona da rotunda, junto ao terreno onde se realiza a feira/mercados em 

Serpa, que tem uma imagem e um texto, mas apenas se consegue ver a imagem, pois o texto está tapado 

com os ramos de uma árvore. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vice-Presidente respondeu que iria verificar esses dois assuntos com o Sr. Vereador Francisco 

Godinho, responsável pelo respetivo pelouro. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Manuel Soares para perguntar se o LIDL já respondeu ao oficio enviado pela 

Câmara Municipal no mês de maio, com a sugestão que tinha sido feita pelo Sr. Vereador António Mariano, 

numa anterior reunião do Órgão Executivo sobre o acesso pedonal ao Lidl e questionou, mais uma vez, sobre 

o ponto de situação da proposta apresentada, há muito tempo, pelos eleitos do PS sobre a criação da figura 

do Jovem Embaixador do Concelho, e que mereceu a concordância do Órgão Executivo, mas que, até à 

presente data, não tiveram conhecimento do seu prosseguimento.  

Referiu ainda a atual situação do crescimento exponencial das esplanadas em Serpa e embora compreenda 

os motivos desse aumento, considera que deve existir cuidado quando estão questões de segurança 

envolvidas, pois alguns passeios praticamente deixaram de existir e as crianças, as pessoas com dificuldade 

de locomoção e as pessoas em geral, muitas vezes têm que sair dos passeios e ir para a estrada para 

conseguirem passar.  

Por fim, fez ainda referência a um estabelecimento na Rua do Calvário, em Serpa (café Mimo), que colocou 

uma aguada de cimento na calçada em frente ao café. ------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vice-Presidente começou por responder que irá verificar com os respetivos serviços se já houve 

resposta por parte do Lild e sobre o ponto de situação da proposta sobre o Jovem Embaixador do Concelho e 

posteriormente irá prestar essa informação aos eleitos por email. 

Quanto à questão de algumas esplanadas estarem a ocupar os passeios, dificultando a passagem das 

pessoas, diz que essa situação já está a ser tratada pelos respetivos serviços e houve algumas situações em 

que foi proposto um espaço alternativo àquele que estava a ser utilizado e houve concordância dos 

proprietários e quanto à aguada de cimento em frente ao referido Café, os Serviços de Fiscalização já 

atuaram e o proprietário irá ser notificado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Período de Intervenção do Público 

Começou por utilizar da palavra o Sr. Rogério Martins, residente em Vale de Vargo para alertar para a 

situação da estrada entre Serpa e Vale de Vargo, em que existem depressões no pavimento causadas por 

obras efetuadas por particulares e isso provoca um desgaste nas viaturas e na ponte, junto à herdade da 

Lajinha também existe uma depressão.  

O Sr. Vice-Presidente referiu que essa é uma estrada municipal e o problema já está identificado e por vezes, 

quando as tubagens não ficam repostas nas devidas condições, causam essas depressões no pavimento, 

mas as pessoas em causa já foram notificadas e se não resolverem o problema, vai ter que ser a autarquia a 

tratar do assunto e depois serão enviadas as respetivas despesas, para que a Câmara seja ressarcida. No 

entanto, irá verificar o ponto de situação deste assunto com o vereador responsável por esse pelouro e será 

depois o Sr. Rogério informado sobre o prosseguimento do processo. --------------------------------------------------- 

 

 

Interveio ainda o Sr. Miguel Oliveira que, na sequência dos assuntos abordados na ordem de trabalhos, da 

atribuição de subsídios ao Futebol Clube de Serpa e Centro de Cultura Popular, manifestou o seu agrado pela 

passagem destes clubes aos campeonatos nacionais na área do futebol e andebol, o que considera ser uma 

boa oportunidade para levar o nome de Serpa cada vez mais longe e promover o turismo no nosso concelho 

e realçou ainda o Museu do Cante Alentejano, recentemente inaugurado.  

O Sr. Vice-Presidente explicou ao munícipe o trabalho que está a ser feito pelo Gabinete do Movimento 

Associativo, Desporto e Juventude, e por outros serviços da autarquia, na realização de iniciativas e parcerias 

com outras seleções, até a nível mundial, como forma de apoiar os nossos clubes e simultaneamente, 

promover o turismo no nosso concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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: 

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Alteração n.º 10 ao Orçamento e alteração n.º 7 ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

 Declaração de caducidade do processo de licenciamento de obra na Rua da Atafona, n.º 71 em Vila 

Nova de S. Bento – Francisca Maria Ferro Soares 

 Centro Social S. Jorge e Sr.ª das Pazes – Apoio financeiro no âmbito das medidas de combate à 

Covid-19 

 Proposta de valor para venda do CD do grupo coral “As Papoilas do Enxoé” 

 Proposta de valores para venda de artigos do Museu do Cante Alentejano 

 Protocolo com a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social – Oficinas de 

Verão 2021 

 Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar – Atividades de Animação e 

Apoio à Família 2021/2022 
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 Pedido de alteração da constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na Rua 

Francisco Torrão, n.º 9 e 9-A em Serpa – Requerente: Maria Cristina Canhita Grilo Nobre 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 ao prédio sito na Rua Poço da Talha, n.º 8, em Serpa  

 Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de atribuição de subsidios  

 Instituto Shotokan KaratéDo/Escola de Karaté de Vila Nova de S.Bento – Proposta de atribuição de 

subsidio  

 Futebol Clube de Serpa – Proposta de atribuição de subsidio  

 Parecer sobre a constituição de compropriedade nos prédios rústicos denominados “Mota”, em Vale 

de Vargo – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Carvalhal”, art.º 42.º secção G, 

freguesia de Pias – Requerente: Francisco Caleiro Canhoto 

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Carvalhal”, art.º 24.º secção G, 

freguesia de Pias – Requerente: Guilherme de Figueiredo 

 Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do Rossio, n.º 77em Serpa – Requerente: 

Nelson da Silva Pedro  

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18h10 a qual, para constar, se 

lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º do Regimento, 

que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado 

de 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

 

 

    O Vice-Presidente da Câmara     A Secretária 

                            
_______________________________          _________________________ 
   Carlos Alberto Bule Martins Alves        Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 17/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 18 de agosto de 2021 

 
 
 
ANEXO 1 - Alteração n.º 10 ao orçamento e alteração n.º 7 ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal 

 

 


