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ATA N.º 18/2021 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 8 de setembro de 2021 

 

 

Presenças 

 

Presidente  Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: Senhora Vereadora Odete 

Bernardino Afonso Borralho 
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ATA N.º 18/2021 
 

REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 8 SETEMBRODE 2021 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 8 de 
setembro de 2021, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º3 do artigo 40.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 

Aprovação da Ata n.º 17/2021 
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 17, relativa à reunião realizada no dia 18 de agosto, a qual foi previamente distribuída 
por todos os eleitos.  
A ata foi aprovada com as abstenções do Sr. Presidente, Tomé Pires e dos Srs. Vereadores Francisco 
Godinho e Paula Pais, por não terem participado na reunião.  
 
Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 alínea o) e 
art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os seguintes 
assuntos:  
 

1. Alteração n.º 11 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

2. 12.ª Alteração ao Orçamento e 8.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

3. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

4. Sociedade Columbófila de Serpa – Proposta de apoio financeiro para leilão online 

5. Associação de Futebol de Beja – Proposta de apoio financeiro para testes de despistagem Covid-19 

6. Associação Cultural Arco Iris – Proposta de apoio financeiro para obras na sala de ensaio 

7. Santa Casa da Misericórdia de Serpa – Proposta de apoio financeiro para o asfaltamento dos 

acessos no interior do Lar de S.Francisco  

8. Certificação de nome de rua (Rua Tiago Pedro Martins, em A-do-Pinto) 

9. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para arranque de olival e posterior plantação 

(artigo 118, secção U de Pias) – Requerente: Olival do Aguieiro – Sociedade Agrícola, Ldª 

10. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para arranque de olival e posterior plantação 

(artigo 60, secção K de Vila Nova de S. Bento) – Requerente: Ilda Guerreiro Cavaco 

11. Empreitada de reabilitação e alteração do antigo edifício escolar (polo 2) para Casa da Juventude de 

Serpa – Revogação da decisão de contratar 

12. Plano de auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2021/2022 

13. Proposta de celebração de protocolo para fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar e 1.º 

ciclo do Ensino Básico nos refeitórios escolares 

14. Parecer sobre aumento de compartes nos prédios rústicos denominados Aplacena, Courela do Meio 

e Courela da Malhada, em serpa – Requerente: José Pedro Salcher Fernandes de Oliveira 
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15. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Aguieiro”, freguesia de Pias – 

Requerente: Rui Lanita 

16. Parecer sobre constituição de compropriedade do prédio rústico denominado “Courelas de Bota 

Serva”, freguesia de Pias – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

17. Proposta de valor para venda de CD “Mercado de Amores” de Pedro Mestre 

18. Anúncio n.º 89246/2021 - 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 

19. Designação do Coordenador Municipal de Proteção Civil  

20. Retificação de área dos espaços de venda do Mercado Municipal de Serpa 

21. Proposta de atribuição de lotes na Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento  

22. Alteração da deliberação da reunião da Câmara Municipal de 2020.12.28 - Apoio à atividade 

económica - Atribuição de lotes na ZAE de Vila Nova de S. Bento e Pias e Zona Industrial de Serpa 

23. Delegação de competências na CIMBAL – Contraordenações rodoviárias 

24. Aluguer operacional de viatura elétrica - Repartição de encargos   

25. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

 
 

1. Alteração n.º 11 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  
De acordo com o disposto n.º 3, do artigo 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, 
por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, ratificar o seguinte despacho do Sr. 
Presidente, relativo à 11.ª alteração ao Orçamento da Câmara Municipal:  
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2. 12.ª Alteração ao Orçamento e 8.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimento 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 as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 12.ª 

alteração ao Orçamento e 8.ª alteração ao PPI, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela 

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

 

3. 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, as seguintes entidades:  

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

 
CDU – Coligação 

Democrática Unitária 

 
10922 

2021.08.13 

 
Iniciativa partidária 

Dia 17/08 

Utilização da 
Sala da 

Abóbada do 
Cine Teatro de 

Serpa 

 
 

30,00€ 

Movimento Chão Nosso 12158 
2020.10.12 

Ciclo de conversas 
Tema: “Paisagem, 

Património e Território” 

Auditório do 
Cine Teatro 
Municipal 

245,00€ 

 

 

4. Sociedade Columbófila de Serpa – Proposta de apoio financeiro para leilão online 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa, em 13 de agosto do corrente ano, que 

a Sociedade Columbófila de Serpa solicita apoio pontual financeiro para realização do leilão online, (devido à 

Covid 19) durante o mês de setembro de 2021.O orçamento previsto para a iniciativa é de 1.050,00€. 

Propõe-se a atribuição de um subsídio de 525,00€. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 24359/2021. ------------------- 

 Deliberação  

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

Associativo e artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir à Sociedade Columbófila de Serpa um subsídio no valor de 525,00 € (quinhentos 

e vinte e cinco euros), para apoio no leilão online, a realizar no corrente mês de setembro.  

 

 

5. Associação de Futebol de Beja – Proposta de apoio financeiro para testes de despistagem 

Covid-19 

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

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Apoios pontuais - capitulo III, artigo 15º e artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à 

Associação de Futebol de Beja, um subsidio no valor de 312,00€ (trezentos e doze euros), para 
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fornecimento de 80 testes de despistagem Covid 19, ao Futebol Clube de Serpa, único clube do concelho, 

que iniciou a retoma da atividade desportiva, em junho de 2021. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao cabimento sequencial n.º 24263/2021. --------------------------------- 

 

6. Associação Cultural Arco Iris – Proposta de apoio financeiro para obras na sala de ensaio 

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

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Apoios pontuais - capitulo III, artigo 15º e artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à 

Associação Cultural Arco Iris, um subsidio no valor de 2 269,35€ (dois mil duzentos e sessenta e nove 

euros e trinta e cinco cêntimos),para apoio na intervenção de melhoria das condições de acústica e 

eliminar infiltrações na sala de ensaios.  

O orçamento apresentado foi o seguinte:  

 
 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao cabimento sequencial n.º 24262/2021.  

O Sr. Vereador Francisco Godinho, ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se 

encontrar impedido, nos termos da lei.  
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7. Santa Casa da Misericórdia de Serpa – Proposta de apoio financeiro para o asfaltamento dos 

acessos no interior do Lar de S .Francisco  

O Gabinete de Ação Social e Educação, em 24 de agosto do corrente ano, informa que a Santa Casa da 

Misericórdia de Serpa requereu ao Município apoio para reparação do asfalto dos acessos ao interior do Lar 

de S. Francisco, no sentido da melhoria das acessibilidades de utentes (nomeadamente os portadores de 

problemas de mobilidade) e funcionários, assim como dos veículos dos serviços, dos fornecedores e 

ambulâncias. 

 

No seguimento das reuniões realizadas e apuramento dos custos envolvidos (estimativa) para reposição do 

asfaltamento na zona de desgaste identificada (140mx3,30m) prevêem-se envolvidos os seguintes 

investimentos: 

- materiais: 4500 euros + IVA 

- mão-de-obra e equipamentos dos serviços municipais da rede viária:1196,40 euros 

 

No âmbito das competências municipais, ao abrigo da Lei 75/2013 e seguintes alterações ao diploma, e no 

âmbito do apoio do Município de Serpa às Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho 

(IPSS) e Santa Casa da Misericórdia, fundamentais no apoio às famílias e comunidade local, propõe-se a 

deliberação de reunião de câmara o apoio à Santa Casa da Misericórdia de Serpa para reparação do 

asfaltamento nos acessos interiores ao Lar de São Francisco, mediante: 

 

- atribuição de subsídio no valor total de 5500 euros, para aquisição de materiais  

- apoio mediante mão de obra, máquinas e equipamentos municipais, com o custo estimado de 1196,40 

euros, face à inexistência de recursos na instituição para o efeito. 

Para atribuição do subsídio foi efetuado o cabimento sequencial nº24328/2021. --------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Santa Casa da 

Misericórdia de Serpa um apoio financeiro no valor total de 5.500,00€ (cinco mil e quinhentos euros), 

para aquisição de materiais para reparação do asfalto dos acessos ao interior do Lar de S. Francisco e 

um apoio em mão-de-obra, máquinas e equipamentos municipais, com o custo estimado de 1196,40 

euros, face à inexistência de recursos na instituição para o efeito. 

 

8. Certificação de nome de rua (Rua Tiago Pedro Martins, em A-do-Pinto) 

No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 16 de agosto do corrente ano, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, reconhecer a atribuição de “Rua Tiago Pedro Martins”, ao seguinte arruamento 

em A-do-Pinto: 
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9. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para arranque de olival e posterior 

plantação (artigo 118, secção U de Pias) – Requerente: Olival do Aguieiro – Sociedade 

Agrícola, Ldª 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 19 de agosto do corrente ano, procede 

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

artigo 118, secção U dePias, para arranque de olival e posterior plantação.  
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Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação 

em vigor): 

 

Carta de Ordenamento 

- Outros Espaços Agrícolas (predominantemente); 

- Corredores Ecológicos existentes/previstos;  

- Espaços Agrossilvopastoris. 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

- Reserva Ecológica Nacional; 

- Domínio Publico Hídrico; 

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

 

Parecer sobre 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 n.º 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 118 secção U de Pias. 

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

 

 

10. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para arranque de olival e posterior 

plantação (artigo 60, secção K de Vila Nova de S. Bento) – Requerente: Ilda Guerreiro Cavaco 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 16 de agosto do corrente ano, procede 

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

artigo 

60 K de Vila Nova de São Bento, 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 
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- Espaços Agrossilvopastoris. 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Ecológica Nacional; 

- Domínio Publico Hídrico; 

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

 

Parecer sobre 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 60 secção K de Vila Nova de S. Bento. 

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

 

 

11. Empreitada de reabilitação e alteração do antigo edifício escolar (polo 2) para Casa da 

Juventude de Serpa – Revogação da decisão de contratar 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública em informação datada de 19 de agosto do corrente 

ano, refere que, por deliberação do Órgão Executivo de 25/11/2020, procedeu-se à abertura do Concurso 

Público de acordo com o estipulado no art.º 19º, nº 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro, alterado, aditado e republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 

31 de agosto, para a Empreitada de Reabilitação e Alteração do Antigo Edifício Escolar (Polo2) em Casa da 

Juventude de Serpa. 

 

O concurso foi publicado pelo Anúncio de procedimento nº 1292/2021 no Diário da República nº23, II Serie, 

Parte L, de 3 de fevereiro de 2021, tendo como prazo para a apresentação de propostas 24 dias de 

calendário.  

Terminado o prazo a 1 de março de 2021 e após a utilização da chave de desencriptação pelos elementos do 

Júri, sem que houvesse apresentação de nenhuma proposta, constata-se assim que o concurso ficou deserto, 

resultando numa frustração o apelo à concorrência. 
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Por haver registo de interessados, mais concretamente 11 empresas, disponibilizou-se a lista dos 

concorrentes na plataforma eletrónica, que foi notificada a todos os interessados, tendo-se aguardado o prazo 

a que alude o nº 3 do artº138º do CCP, sem que houvesse qualquer reclamação. 

 

Face ao exposto, e considerando que a competência é do Órgão Executivo, nos termos do artigo 18º, nº 1, 

alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, remetem a presente informação para, nos termos do artº 

79º, nº 1, alínea a) do CCP, determinar a não adjudicação e consequente revogação da decisão de contratar, 

de acordo com o estipulado no art.º 80º, nº 1, da mesma disposição legal, do procedimento acima 

identificado. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos do artigo 18.º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, e 

artº 79º, nº 1, alínea a) do CCP, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não adjudicar a 

empreitada de reabilitação e alteração do antigo edifício escolar (polo 2) para Casa da Juventude de 

Serpa e revogar a decisão de contratar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Plano de auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 

2021/2022 

Para cumprimento das competências da Câmara Municipal em matéria de Ação Social Escolar, referente a 
apoio para refeições e material escolar para os alunos do 1º Ciclo do ensino Básico, conforme previsto na 
alínea hh) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/29013, de 12 de setembro, o Gabinete de Ação Social e 
Educação remete para deliberação, o Plano de Auxílios Económicos referente às candidaturas que deram 
entrada no município até à presente data. 
 
O posicionamento dos alunos foi efetuado de acordo com o Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho, do 
Gabinete de Estado do Ensino e da Administração escolar, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 
7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação. 
 
Para atribuição destes apoios a Unidade Gestão Financeira procedeu aos cabimentos com os nºs 
sequenciais: 

 Refeições: 24325 

 Material Escolar: 24326 
 

 Deliberação 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de auxílios económicos aos alunos 

do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2021/2022, que consta dos anexos à presente ata, 

dela fazendo parte integrante.  
 

 

13. Proposta de celebração de protocolo para fornecimento de refeições aos alunos do pré-

escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico nos refeitórios escolares 

De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de dezembro, e na Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, as refeições escolares às crianças do ensino pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo do ensino básico 

constituem matéria da competência dos Municípios. 
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Os municípios que não disponham de recursos humanos e equipamentos suficientes para o efeito, podem 

realizar parcerias que permitam assegurar o serviço de refeições, através da celebração de protocolos com 

entidades externas que reúnam condições para a prestação do serviço, conforme previsto no anexo IV do 

Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho do Regulamento do Programa de Generalização do Fornecimento 

de Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Atendendo que o município de Serpa não dispõe dos meios necessários para satisfazer o fornecimento de 

refeições escolares durante o ano letivo 2021/2022, ao abrigo da legislação atrás enunciada propõe o 

Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 27 de agosto, a celebração de protocolos de 

colaboração com o Agrupamento de Escolas nº 1 e 2 de Serpa e o Centro Social de S. Jorge e Nª Srª das 

Pazes. 

Para a concretização desta parceria, a Unidade de Gestão Financeira estabeleceu o cabimento com o 

número sequencial 24325. 

 Deliberação  

Face ao exposto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, celebrar com o Agrupamento de 

Escolas n.º 1 de Serpa, o Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa e o Centro Social de S. Jorge e N.ª 

Sr.ª das Pazes, os seguintes protocolos de colaboração para fornecimento de refeições aos alunos do 

pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2021/2022: 

 
PROPOSTA DE P R O T O C O L O 

 
PROTOCOLO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO NOS 

REFEITÓRIOS ESCOLARES 
 

ANO LETIVO 2021/2022 
 
Considerando que as refeições escolares às crianças do ensino pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo do ensino básico 

constituem matéria da competência dos Municípios, de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de 

dezembro, e na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e, que os municípios podem realizar parcerias que permitam 

assegurar o serviço de refeições através da celebração de protocolos com entidades que reúnam condições para o 

efeito, conforme previsto no anexo IV do Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho do Regulamento do Programa de 

Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, é celebrado o seguinte 

Protocolo de Colaboração: 

 

Entre o Município de Serpa, com sede na Praça da República, 7830-389 em Serpa, com o Cartão de Identificação  de 

Pessoa Coletiva nº 501112049, representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, e o Agrupamento de 

Escolas nº 1 de Serpa, com sede na Rua Dr. Edgar Pires Valadas, Loteamento da Cruz Nova, 7830-479 em Serpa, com o  

Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva nº 600086003, representado pela sua Diretora, Maria Isabel Sanches 

Morgado Bule Louzeiro, é  celebrado o presente Protocolo de Colaboração, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
1º 

O Protocolo tem por objetivo o fornecimento de refeições às crianças do ensino Pré-Escolar e alunos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico de Serpa e Vales Mortos. 
 

2º 
Os alunos do Ensino Pré-Escolar e do1º Ciclo do Ensino Básico deSerpa, dentro das orientações estabelecidas pelo 
Agrupamento, podem utilizar o refeitório da Escola Básica Abade Correia da Serra para o fornecimento diário de 
refeições; 
 

3º 
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O Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa procederá à confeção das refeições para os alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo 
do Ensino Básico de Vales Mortos, que posteriormente serão transportadas numa viatura da Câmara Municipal de 
Serpa, devidamente acondicionadas e, de acordo com as regras de higiene e segurança alimentar; 
 

4º 
A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 1,68€ por refeição, mediante 
apresentação mensal de mapa com a descrição do número total de refeições fornecidas,de acordo com o estipulado 
no Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho, e atualizado pelos Despachos nº 5296/2017, de 31 de julho e nº 
7255/2018, de 31 de julho, e para o qual o município estabeleceu o cabimento com o nº sequencial 24325. 

 
5º 

Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2021/2022, podendo ser revisto mediante proposta de qualquer das 
partes. 
 
 
Serpa, ____ de setembro de 2021 
 
 
O Presidente da Câmara 
_______________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
 
 
A Diretora do Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 
___________________________________________ 
/Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro/ 

 

 

 
PROPOSTA DE P R O T O C O L O 

 
PROTOCOLO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO NOS 

REFEITÓRIOS ESCOLARES  
 

ANO LETIVO 2021/2022 
 
Considerando que as refeições escolares às crianças do ensino pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo do ensino básico 

constituem matéria da competência dos Municípios, de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de 

dezembro, e na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e, que os municípios podem realizar parcerias que permitam 

assegurar o serviço de refeições através da celebração de protocolos com entidades que reúnam condições para o 

efeito, conforme previsto no anexo IV do Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho do Regulamento do Programa de 

Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, é celebrado o seguinte 

Protocolo de Colaboração: 

 
Entre a Câmara Municipal de Serpa, com sede na Praça da República, 7830-389 em Serpa, com o Cartão de 

Identificação de Pessoa Coletiva nº 501112049, representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, com sede na Rua José Maria da Graça Affreixo, 7830-358 em Serpa, com o 

Cartão de Identificação  de Pessoa Coletiva nº 600085546, representado pelo seu Diretor, Francisco Manuel Cortez 

Batista de Lá Féria e Oliveira, é  celebrado o presente Protocolo de Colaboração, que se rege pelas seguintes 

cláusulas: 
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1º 
O Protocolo tem por objetivo o fornecimento de refeições às crianças do ensino Pré-Escolar e alunos do Ensino Básico 
de Vila Nova de S. Bento; 
 

2º 
Os alunos referidos na primeira cláusula dentro das orientações estabelecida pelo Agrupamento, podem utilizar o 
refeitório da Escola Básica nº 1 de Vila Nova de S. Bento para o fornecimento diário das refeições; 
 
 
 

3º 
A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 1,68€ por refeição, mediante 
apresentação mensal de mapa com a descrição do número total de refeições fornecidas,de acordo com o estipulado 
no Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho, e atualizado pelos Despachos nº 5296/2017, de 31 de julho e nº 
7255/2018, de 31 de julho, e para o qual o município estabeleceu o cabimento com o nº sequencial 24325. 
 

4º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2021/2022, podendo ser revisto mediante proposta de qualquer das 
partes. 
 
 
Serpa, ____ setembro 2021 
 
 
 
O Presidente da Câmara 
__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
 

 
O Diretor do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 
 
___________________________________________ 
/Francisco Manuel Cortez Batista de La Féria e Oliveira/ 
 
 
 
 

PROPOSTA DE PROTOCOLO 
 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DE VILA VERDE DE FICALHO 
 

Ano letivo 2021/2022 
 

Considerando que as refeições escolares às crianças do ensino pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo do ensino básico 

constituem matéria da competência dos Municípios, de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de 

dezembro, e na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e, que os municípios podem realizar parcerias que permitam 

assegurar o serviço de refeições através da celebração de protocolos com entidades que reúnam condições para o 

efeito, conforme previsto no anexo IV do Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho do Regulamento do Programa de 

Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, é celebrado o seguinte 

Protocolo de Colaboração: 

 

Entre a Câmara Municipal de Serpa, com sede na Praça da República, 7830-389 em Serpa, com o Cartão de 

Identificação de Pessoa Coletiva nº 501112049, representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o 
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Centro Social de São Jorge e Senhoras das Pazes, com sede na Avenida das Forças Armadas, s/n, 7830-646, em Vila 

Verde de Ficalho, com o Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva nº 503915114, representado pela sua Presidente, 

Maria Antónia Nogueira Valente Sargento, é  celebrado o presente Protocolo de Colaboração, que se rege pelas 

seguintes cláusulas: 

 
1º 

O Protocolo tem por objetivo o fornecimento de refeições às crianças do ensino Pré-Escolar e alunos do Ensino Básico 
de Vila Verde de Ficalho, por inexistência de refeitório escolar; 
 
 
 

2º 
O Centro Social de São Jorge e Senhora das Pazes procederá à confeção das refeições e respetiva entrega nas 
instalações do Jardim de Infância e Escola Básica de Vila Verde Ficalho, devidamente acondicionadas e, de acordo com 
todas as normas de higiene e segurança alimentar. 
 

3º 
A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 2,50€ acrescido de IVA, por refeição, 
mediante apresentação mensal de mapa com a descrição do número total de refeições fornecidas,de acordo com o 
estipulado no Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho, e atualizado pelos Despachos nº 5296/2017, de 31 de julho e 
nº 7255/2018, de 31 de julho, e para o qual o município estabeleceu o cabimento com o nº sequencial 24325. 
 

4º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2021/2022, podendo ser revisto mediante proposta de qualquer das 
partes. 
 
 
Serpa, ____ de setembro de 2021 
 
 
O Presidente da Câmara 
 
__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 

 
 

A Presidente do Centro Social de São Jorge e Senhora das Pazes 
 
___________________________________________ 
/Maria Antónia Nogueira Valente Sargento/ 

 

14. Parecer sobre aumento de compartes nos prédios rústicos denominados Aplacena, Courela do 

Meio e Courela da Malhada, em serpa – Requerente: José Pedro Salcher Fernandes de Oliveira 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 20 de 

agosto do corrente ano, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento 

de compartes decorrente da DOAÇÃO de José Pedro Salcher Fernandes d’Oliveira, a suas filhas, Isabel 

Maria Parreira Cortez Fernandes de Oliveira Mena Reis e Ana Sofia Parreira Cortez Fernandes de Oliveira, 

em partes iguais, dos prédios rústicos abaixo indicados, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria), 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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- prédio rústico descrito na CRPSerpa sob o n.º 1553/19921218, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 46 – 

secção L, com área Total de 19,75 hectares; 

- prédio rústico descrito na CRPSerpa sob o n.º 1554/19921218, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 20 – 

secção L, com Área Total de 15,0875 hectares; 

- prédio rústico descrito na CRPSerpa sob o n.º 1555/19921218, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 22 – 

secção L, com Área Total de 17,375 hectares 
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15. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Aguieiro”, freguesia de 
Pias – Requerente: Rui Lanita 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 17 de 
agosto do corrente ano, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento 
de compartes decorrente da VENDA de Tomé Alexandre Martins Pires, a Rúben José Freitas Arruda e a Sara 
Maria Fragoso Bento Alves, em regime de união de facto, em partes iguais, do prédio rústico denominado 
“Aguieiro”, sito ao artigo 163, da secção U, da freguesia de Pias, com a área total de 1,2375 hectares, 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. 
 
O Sr. Presidente da Câmara, ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se encontrar 
impedido, nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

16. Parecer sobre constituição de compropriedade do prédio rústico denominado “Courelas de 
Bota Serva”, freguesia de Pias – 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, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à constituição de 
compropriedade, decorrente da PARTILHA, por óbito de Maria Grou Farinho Zacarias e marido Manuel Inácio 
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Costa, aos herdeiros, João Paulo Zacarias da Costa e Bento Zacarias Costa, na proporção de 1/4 (um /quarto 
indiviso), para cada um, e a Maria Antónia Zacarias da Costa Rogado, na proporção de 1/2 (metade indivisa), 
do prédio rústico denominado “Courelas de Bota Serva”, sito ao artigo 514, da secção 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. 
 

 
 

17. Proposta de valor para venda de CD “Mercado de Amores” de Pedro Mestre 

De acordo com a proposta da Divisão de Cultura e Património, datada de 26 de agosto do corrente ano, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, definir o valor de 20,00€ (vinte euros), IVA incluído, para 

venda do CD “Mercado de Amores” de Pedro Mestre.  
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18. Anúncio n.º 89246/2021 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Figueira, 
n.º4 e 6 em Serpa – Requerente: Ana Maria Paixão Mestre da Silva 

Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação 
ANA MARIA PAIXÃO MESTRE DA SILVA 
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação 

Ana Maria Paixão Mestre da Silva 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação 

Maria Gertrudes Guerreiro Penúria Pegas 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ---- 
Descrição em Ficha - 1619 
Artigo Matricial - 2775 
Quota Parte - 1/1 
Fração Autónoma - ---- 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 80 m2 
Área Total - 120 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
Localização do Imóvel  
Endereço - Rua da Figueira, n.º 4 e 6 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
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Freguesia - Serpa (Santa Maria) 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 35.000 Moeda- Euros 
Data previsível do negócio - 17-09-2021 
Observações - ---- 
 
Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 2 do 
corrente mês, refere que, considerando a localização do prédio (Rua da Figueira, n.ºs 4 e 6, em Serpa, na 
(extinta) Freguesia de Santa Maria, a área total (120 m2), área bruta privativa (80 m2) e o valor (35.000,00 
euros), consideram que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 
 

 
 Deliberação  

Face ao 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 

35.000,00€ (trinta e cinco mil euros).  
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19. Designação do Coordenador Municipal de Proteção Civil  

De acordo com o disposto no artigo 14º-A, da Lei n.º65/2007, de 12 de novembro, alterada pelo Decreto-Lei 

n.º 44/2019, de 1 de abril, em cada município deve ser designado um coordenador municipal de proteção civil 

que depende hierárquica e funcionalmente do presidente da câmara municipal, a quem compete a sua 

designação, em comissão de serviço, pelo período de três anos. 

Determina ainda, o n.º 5, do mesmo dispositivo que “compete à câmara municipal deliberar, sob proposta do 

presidente da câmara municipal, sobre o estatuto remuneratório do coordenador municipal de proteção civil, 

podendo equipará-lo, apenas para tal efeito, à remuneração de um dos cargos dirigentes da respetiva câmara 

municipal.” 

Neste sentido: 

- Considerando que por deliberação da Câmara Municipal de Serpa de 12 de maio de 2021, foi aprovada a 

primeira Alteração ao Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa, para efeitos, 

nomeadamente, de adaptação à citada Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 

44/2019, de 1 de abril; 

- Considerando ainda que a referida alteração foi publicada no Diário da República, 2ª Série, de 2 de agosto 

de 2021, pelo Aviso n.º 14546/2021; 

Importa que a Câmara Municipal de Serpa se pronuncie, fixando o estatuto remuneratório do coordenador 

municipal de proteção civil. 

Propõe-se que seja fixado o vencimento correspondente ao cargo de dirigente intermédio de 4º Grau, no 

montante mensal atual de 1 618,26€. 

A despesa decorrente da designação encontra-se devidamente prevista em orçamento, conforme informação 

de cabimento com o número sequencial 16572/2021. 
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 Deliberação  

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, fixar o estatuto remuneratório do coordenador 

municipal de proteção civil, correspondente ao cargo de dirigente intermédio de 4º Grau, no montante 

mensal atual de 1.618,26 € (mil, seiscentos e dezoito euros e vinte e seis cêntimos).  

 

 

20. Retificação de área dos espaços de venda do Mercado Municipal de Serpa 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que foram 

verificadas as áreas dos espaços de venda do mercado municipal de Serpa, tendo-se constatado diferença 

de áreas das indicadas aquando da sua atribuição, áreas sensivelmente menores, pelo que sugerem a 

atualização dos contratos assinados, por adenda, na parte respeitante à área e respetivo valor. 

 

 



                                                                                                     Ata n.º 18/2021 – 8 de setembro 

 

23 
 

 

 Deliberação  

De acordo com a informação prestada, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a área 

dos espaços de venda atribuídos no Mercado Municipal de Serpa e respetivos valores, nos seguintes 

termos: 

 

1-Retificação de áreas e respetivo valor atribuído com base no valor do m2 (6,00€), previsto no artigo 30.º da 

tabela de taxas do Regulamento de Taxas e outras receitas municipais, publicado no D. R 2º Série, nº 111, de 

09/06/2010, dos espaços atribuídos em reunião de câmara, realizada em 17/03/2021: 

-Talho nº 1, atribuído a Francisco José Pacheco Afonso, com a área de 19,80 m2, pelo valor mensal 

de 118,80€; 

-Loja nº 1, atribuída a Maria da Encarnação Abraços Pepe Pereira, com a área de 9,80m2, pelo valor 

de 58, 80m2; 

-Espaço destinado a café, atribuído a Maria José Vale de Rãs, com a área de 30,40m2, pelo valor 

mensal de 182,40€; 

-Loja de produtos regionais 2, (com a anterior designação de padaria) atribuído a Carla de Jesus 

Cavaco Colaço, com a área de 20,15m2, pelo valor de 120,90€; 

-Peixaria, atribuída a Francisco Manuel Bardalho Engrola Moreira, com a área de 26,60m2 e o valor 

de 133,00€ (aplicando o valor de 5,00 € o m2 previsto para as bancas, artigo 30º nº 5, alínea b); 

 

2- Retificação de áreas e respetivo valor, dos espaços concedidos por procedimento público, aberto em 

reunião de câmara realizada em 28/10/2020 e atribuídos em reunião de câmara, realizada em 21/01/2021: 

-Talho nº 2, atribuído a Pedro Raposo, com a área de 19,80 m2, pelo valor mensal de 118,80€; 

-Loja nº 4, atribuída a Annisley Marti Cosme, destinada a ervanária, com a área de 9,80 m2, propõe-

se o valor de 71,27€ (preço apurado com base no valor da proposta apresentada pela concorrente, no 

valor de 80,00€, que se traduz em 7,27€ o m2, superior ao valor do metro quadrado previsto no artigo 

30.º da tabela de taxas do Regulamento de Taxas em vigor); 

 

3- Retificação de área e respetivo valor da Loja nº3, designada por CERES, atribuída a Jardim das Romãs, 

Unipessoal, Lda, representada por Maria Catarina da Silva Julião, conforme reunião de câmara, realizada em 

31/03/2021 e deliberação tomada em reunião de câmara de 28/04/2021: 

- Loja nº3, com a área de 9,80m2, pelo valor mensal de 58,80€. 

 

 

21. Proposta de atribuição de lotes na Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento  

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 3 do corrente mês de 

setembro, refere que, por constituir atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios 

das respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento económico, de 

acordo com o disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) do Decreto-lei 75/2013 de 12 de setembro (Regime 

Jurídico das Autarquias Locais); 

Porque, de acordo com o mesmo Decreto-lei, artigo 33, alíneas g) e ff) respetivamente, compete à Câmara 

Municipal, “adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG” e “promover o 

desenvolvimento de atividades relacionadas com atividade económica de interesse municipal”;  
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E considerando, também, o definido no Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, Capitulo 

IV, secção II, artigo 497 e seguintes, nomeadamente no que se refere à aquisição de lotes nas zonas de 

atividades económicas; 

Apresenta a seguinte proposta:  

 

Proposta:  

Lote nº 11 da AE de VNSB – Embalvargo , unipessoal, lda 

A Sociedade Unipessoal por quotas "Embalvargo, unipessoal, lda" , com o NIF 513 240 071 e com sede na 

rua 1º de Maio, nº 19, em Vale de Vargo, apresentou um pedido de lote para a Zona de Atividades 

Económicas de Vila Nova de São Bento, pretendendo construir um armazém com cerca de 800m2 de área e 

com uma área descoberta de cerca de 400m2. 

A empresa, desenvolve atividade no comércio e distribuição de embalagens, produtos de higiene e limpeza, 

artigos de geriatria, equipamentos de proteção individual e etiquetagem, destinada à indústria agroalimentar, 

indústria metalúrgica, oficinas automóveis, hotelaria, restauração, empresas de limpeza, comércio a retalho, 

comércio por grosso, armazenistas, instituição particulares de solidariedade social, instituições públicas, 

autarquias e associações.  

Na candidatura apresentada informam que trabalham sobretudo para o Baixo Alentejo e sul do Alentejo 

central, embora também tenham clientes de outras localizações no território nacional.  

A empresa foi constituída em setembro de 2014 e atualmente desenvolve a sua atividade num armazém 

alugado em Vila Nova de São Bento, enfrentando dificuldades de falta de espaço de armazenamento, o que 

condiciona o desenvolvimento da empresa a curto prazo, uma vez que a atividade está em crescimento.  

O lote destina-se à construção de um armazém para armazenar produtos na área coberta e detritos, (plástico, 

cartão e madeira) na área descoberta, onde será ainda instalado um sistema de energia fotovoltaica, apoiada 

com um aerogerador e numa zona anexa ao armazém com um sistema de armazenamento de energia.  

A empresa conta com 3 postos de trabalho e prevê criar mais 3 a 4 postos de trabalho. 

Atendendo aos critérios de avaliação para a aquisição de lotes, de acordo com o artigo 499º do Código de 

Regulamento e Posturas do Município de Serpa, considerando-se que o pedido em causa reúne as condições 

de elegibilidade necessárias e que deverá ser entregue o respetivo projeto em setembro de 2022.  

 

Propõe-se a atribuição do Lote 11 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento, com a área 

de 902,00m2, inscrito na matriz sob o artigo 3121, descrito sob o nº5310/20170206, tendo como referencia o 

preço de 0,30 euros por m2 aprovado para venda dos lotes de terreno.  

 

Lote nº 12 da ZAE Vila Nova de S Bento - Fábio André Quaresma Pica: construção de uma unidade de 

lavagem, polimento enceramento e pintura de automóveis. 

O empresário em nome individual Fábio André Quaresma Pica solicitou um lote para construção em 710m2 

na Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento. O lote pretendido destina-se à construção de 

uma unidade de lavagem, polimento enceramento e pintura de automóveis. O empresário está a laborar nem 

Vila Nova de São Bento e a construção na Zona de Atividades Económicas permitirá melhorar as condições 

de trabalho e criar dois a três postos de trabalho a juntar ao posto de trabalho do empresário. O investimento 

previsto é de 100m€, com recurso a financiamento bancário de 60% do valor de investimento. 

Na Zona de Atividades Económicas não está instalada nenhuma empresa com atividade semelhante. 
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Atendendo aos critérios de avaliação para a aquisição de lotes, de acordo com o artigo 499º do Código de 

Regulamento e Posturas do Município de Serpa e considerando-se que o pedido em causa reúne as 

condições de elegibilidade necessárias e que deverá ser entregue o respetivo projeto em setembro de 2022.  

 

Propõe-se a atribuição do Lote 12 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento, com a área 

de 704,00m2 inscrito na matriz sob o artigo 3114, descrito sob o nº5311/20170216, tendo como referência o 

preço de 0,30 euros por m2 aprovado para venda dos lotes de terreno. 

 

Lote nº 5 – Casa Paixão – Construção de uma unidade de fabrico de produtos de pastelaria  

Ana Isabel Paixão Frade, Empresária em Nome Individual, explorando a marca Casa Paixão, pastelaria de 

fabrico próprio desde 1977 e tendo como especialidade as “queijadas de Serpa”, solicita um lote para 

instalação de uma unidade de fabrico de produtos de pastelaria 

A empresa está em fase de crescimento, e na sequencia da necessidade de aumento da produção, 

solicitaram ao município um lote para instalação de uma unidade de produção competitiva,  capaz de 

responder às exigências dos seus parceiros e na qual tem para oferecer uma vasta gama de produtos de 

pastelaria para os mercados-alvo, pretendendo  consolidar-se no mercado português como uma marca 

referência de qualidade nos produtos de pastelaria, de modo a possibilitar a expansão para outros mercados 

da comunidade europeia, alcançando uma taxa de exportação de 30 % (2025) 

Com candidatura ao Programa Operacional Competividade e Internacionalização, pretende uma área de 897 

m2, indicando que no âmbito do Estudo de viabilidade do projeto prevê-se a criação de 8 postos de trabalho. 

Atendendo aos critérios de avaliação para a aquisição de lotes, de acordo com o artigo 499º do Código de 

Regulamento e Posturas do Município de Serpa e considerando-se que o projeto em causa reúne as 

condições de elegibilidade necessárias.   

Propõe-se a atribuição do Lote 5 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento, com a área de 

880,00m2, inscrito na matriz sob o artigo 3107, descrito sob o nº5304/20170206, tendo como referencia o 

preço de 0,30 euros por m2 aprovado para venda dos lotes de terreno. --------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pela Divisão 

de Desenvolvimento Estratégico, acima transcrita, respeitante à atribuição de lotes na Zona de 

Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento.  

 

 

22. Alteração da deliberação da Reunião da Câmara Municipal de 2020.12.28 - Apoio à atividade 

económica - Atribuição de lotes na ZAE de Vila Nova de S. Bento e Pias e Zona Industrial de 

Serpa 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa que, na reunião da 

Câmara Municipal de 28 de dezembro de 2020, foi apreciada e deliberada uma proposta de permuta do Lote 

n.º 22, da 1ª Fase da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento, pelos lotes números 3 e 4, 

da 2ª Fase, da mesma zona económica. 

Sucede que foi verificada, posteriormente, a intenção de atribuir valor idêntico aos lotes permutados, 

impondo-se a reapreciação do assunto e a emissão de nova deliberação. 
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Neste sentido, atento o interesse manifestado pela Chaparrauto Automóveis ,LDA, no desenvolvimento da 

sua atividade económica e comercial e, para a sua prossecução, na permuta do lote de terreno número 22 

inscrito na matriz sob o artigo 2856, descrito na CRP sob o número 3573/20060511, sito no Loteamento da 

Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento, União das Freguesias de Vila Nova de São 

Bento, com a área de 2.127,50 m2, de que é proprietário, pelos lotes  de terreno números 3 e 4, inscritos na 

matriz sob os artigos 3105, e 3106, respetivamente, sitos no mesmo loteamento, União das Freguesias de 

Vila Nova de São Bento, descritos na CRP sob os números 5302/20170206 e 

5303/20170206,respetivamente, propriedade do município de Serpa, cada um com a área de 880,00m2, 

todos da União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo,  bem como o interesse do 

município na concretização dessa permuta, justificado em prol do desenvolvimento económico da região, e 

tendo como referência o preço de 0,30 euros por metro quadrado, aprovado para venda dos lotes de terreno, 

propõe-se a atribuição do valor de 640,00 euros ao lote nº 22, inscrito com o artigo 2856, o valor de 320,00 

euros ao lote nº 3, inscrito com o artigo 3105  e, igual valor de 320,00 euros ao lote nº 4, inscrito  com artigo 

3106, totalizando o valor  da permuta 1280,00 euros (valor arredondado) achando-se as partes 

reciprocamente pagas com a permuta dos imóveis identificados.” 

 

 Deliberação  

Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea 

g), do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a permuta do lote 

n.º22, inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias de Vila Nova de São Bento sob o 

artigo 2856, descrito na CRP sob o número 3573/20060511, com a área de 2.127,50 m2, e o valor 

atribuído de 640,00 euros, propriedade da empresa Chaparrauto Automóveis, LDA, pelos lotes 

números 3 e 4, inscritos na matriz predial urbana da mesma União de Freguesias, sob os artigos 3105 

e 3106, respetivamente, e descritos na CRP sob os números 5302/20170206 e 5303/20170206, cada um 

com a área de 880,00m2, e o valor atribuído de 320,00 euros, a cada um dos lotes, ambos propriedade 

do Município de Serpa, totalizando o valor da permuta 1.280,00 euros, achando-se as partes 

reciprocamente pagas com a permuta dos imóveis identificados. ----------------------------------------------------- 

 

 

23. Delegação de competências na CIMBAL – Contraordenações rodoviárias 

Procedeu-se à análise da seguinte proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal: 

 

PROPOSTA 

 

Autorização para Delegação de Competências na Comunidade Intermunicipal 

 do Baixo Alentejo em matéria de instrução e decisão dos procedimentos contraordenacionais 

rodoviários 

 

CONSIDERANDO QUE: 

A. A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, estabelece o quadro da transferência de competências do Estado para 

as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais, determinando, no seu artigo 27º, que passa a ser 

“da competência dos órgãos municipais regular, fiscalizar, instruir e decidir os procedimentos 
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contraordenacionais rodoviários em matéria de estacionamento nas vias e espaços públicos dentro das 

localidades, para além dos destinados a parques ou zonas de estacionamento.”; 

 

B. O Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, veio concretizar a transferência de competências no 

domínio do estacionamento público, nomeadamente no que respeita às matérias de instrução e decisão dos 

procedimentos contraordenacionais, dispondo que é da competência dos órgãos Municipais, conforme a 

alínea b), do n.º 1, do seu artigo 2.º, “a instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais rodoviários 

por infrações leves relativas a estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de 

estacionamento, vias e demais espaços públicos quer dentro das localidades, quer fora das localidades, 

desde que estejam sob jurisdição municipal, incluindo a aplicação de coimas e custas.”; 

 

C. O numero 1, do artigo 3º, do mesmo Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, dispõe que “sem 

prejuízo do disposto no número seguinte, o exercício das competências previstas no presente decreto-lei é 

atribuído à câmara municipal, com faculdade de delegação em empresa local com a caraterização prevista no 

artigo 19.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual.”; 

2- A competência para determinar a instrução do processo contraordenacional, incluindo a designação do 

instrutor, e para aplicar coimas e custas é do presidente da câmara municipal, com faculdade de delegação 

nos outros membros da câmara municipal, ou do presidente do órgão de gestão ou administração de 

empresa local com faculdade de subdelegação, caso as competências tenham sido delegadas na empresa 

local nos termos do número anterior.»; 

 

D.O n.º 2, do artigo 117.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece que «… os órgãos 

dos municípios podem delegar competências nos órgãos das freguesias e das entidades intermunicipais.»; 

 

E. O n.º 1, do artigo 120.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dispõe que «a delegação de 

competências concretiza-se através da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade.»; 

 

F. Compete à Assembleia Municipal autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre 

a câmara municipal e a entidade intermunicipal (cf. alínea k), do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro); 

 

G. Para efeitos de uniformização de procedimentos, de promoção da coesão territorial na área geográfica da 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO, de rendibilização de meios e ganhos do ponto de vista 

financeiro, se mostra pertinente e adequado delegar na COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO as 

competências de instrução e decisão dos procedimentos contraordenacionais em matéria de estacionamento 

público; 

 

PROPÕE-SE: 

1.º- Pedir autorização à Assembleia Municipal, para efeitos do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 25.º, 

do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, destinada à celebração de um contrato interadministrativo 

de delegação de competências da Câmara Municipal na COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO em 

matéria de instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais rodoviários, assentes em infrações 

leves relativas a estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, vias 
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e demais espaços públicos, quer dentro das localidades, quer fora das localidades, desde que estejam sob 

jurisdição municipal, incluindo a aplicação de coimas e custas. 

 

2.º- Pedir autorização à Assembleia Municipal para que, no âmbito do contrato de delegação de competências 

referido no número anterior, se estabeleça que o produto das custas processuais aplicadas por 

contraordenação rodoviária em matéria de estacionamento proibido, indevido ou abusivo reverta a favor da 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO. 

 

 Deliberação  

Face o exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar autorização à Assembleia 

Municipal, para efeitos do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro, destinada à celebração de um contrato interadministrativo de delegação de 

competências da Câmara Municipal na COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO em matéria de 

instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais rodoviários, assentes em infrações leves 

relativas a estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, 

vias e demais espaços públicos, quer dentro das localidades, quer fora das localidades, desde que 

estejam sob jurisdição municipal, incluindo a aplicação de coimas e custas. 

 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, solicitar autorização à Assembleia Municipal para que, no 

âmbito do contrato de delegação de competências acima referido, se estabeleça que o produto das 

custas processuais aplicadas por contraordenação rodoviária em matéria de estacionamento proibido, 

indevido ou abusivo reverta a favor da COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO. 

 

 

24. Aluguer operacional de viatura elétrica - Repartição de encargos  

Através de informação datada de 3 do corrente mês de setembro, a Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, refere que, de harmonia com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei 

nº 8/2012 de 21 de fevereiro1, adiante designado por LCPA,em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 

do artigo 22º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho, a abertura de procedimentos relativa a despesas que 

deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico, ou em ano que não seja o da sua 

realização, e que não se encontrem inscritos em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, a 

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, deve ser conferida pelo Órgão Deliberativo. 

 

A autorização prévia pode ser conferida pelo Presidente da Câmara, ao abrigo de delegação de 

competências, conforme deliberação da Assembleia Municipal de 17/12/2020, nos termos do artigo. 6º, nº 3 

da LCPA, na sua atual redação, para valores até 99.759,58€ em cada um dos anos, com um prazo máximo 

de execução de três anos.  

 

Atendendo que o presente contrato de Aluguer Operacional de Viatura Elétrica vigorará pelo período de 48 

meses, prazo mínimo da elegibilidade do cofinanciamento da candidatura ao Fundo Ambiental, cfr alínea a) 

                                                           
1 Redação dada pela Lei nº 22/2015 de 17 de março 
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do ponto 2.1, ponto 5.2, ponto 7.1.1 e 7.2.2 do Aviso nº 12381/2019 de 2 de agosto, deverá submeter-se ao 

Órgão Executivo, como proposta para aprovação do Órgão Deliberativo, de acordo com as disposições na 

alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, artigo 24º ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do 

artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a devida autorização prévia da seguinte repartição de encargos: 

 

 

 

 

 

 

 

De referir que aos montantes fixados em 2022, 2023, 2024 e 2025, serão acrescidos dos saldos apurados do 
ano que antecede. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 Deliberação  
Face ao exposto, em cumprimento do estipulado na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º e artigo 24.º, ambos 

da Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, o 

Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 

seguinte repartição de encargos, respeitante ao contrato de Aluguer Operacional de Viatura Elétrica: 

 

 

 

 

 

 
 

 

25. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 168, referente ao dia 7 de 

setembro de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.619.950,69 (um milhão, seiscentos e dezanove 

mil, novecentos e cinquenta euros e sessenta e nove cêntimos) e 35.754,38 (trinta e cinco mil, setecentos e 

cinquenta e quatro euros e trinta e oito cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

orçamentais, respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2021 2.255,63€ 2.774,42€ 

2022 8.941,32€ 10.997.82€ 

2023 8.941,32€ 10.997.82€ 

2024 8.941,32€ 10.997.82€ 

2025 6.620,42€ 8.143,12€ 

TOTAL € 35.700,00 € 43.911,00 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2021 2.255,63€ 2.774,42€ 

2022 8.941,32€ 10.997.82€ 

2023 8.941,32€ 10.997.82€ 

2024 8.941,32€ 10.997.82€ 

2025 6.620,42€ 8.143,12€ 

TOTAL € 35.700,00 € 43.911,00 
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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: 

 Alteração n.º 11 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

 12.ª Alteração ao Orçamento e 8.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Sociedade Columbófila de Serpa – Proposta de apoio financeiro para leilão online 

 Associação de Futebol de Beja – Proposta de apoio financeiro para testes de despistagem Covid-

19 

 Associação Cultural Arco Iris – Proposta de apoio financeiro para obras na sala de ensaio 

 Santa Casa da Misericórdia de Serpa – Proposta de apoio financeiro para o asfaltamento dos 

acessos no interior do Lar de S .Francisco  

 Certificação de nome de rua (Rua Tiago Pedro Martins, em A-do-Pinto) 

 Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para arranque de olival e posterior 

plantação (artigo 118, secção U de Pias) – Requerente: Olival do Aguieiro – Sociedade Agrícola, 

Ldª 

 Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para arranque de olival e posterior 

plantação (artigo 60, secção K de Vila Nova de S. Bento) – Requerente: Ilda Guerreiro Cavaco 

 Empreitada de reabilitação e alteração do antigo edifício escolar (polo 2) para Casa da Juventude 

de Serpa – Revogação da decisão de contratar 

 Plano de auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 

2021/2022 

 Proposta de celebração de protocolo para fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar e 

1.º ciclo do Ensino Básico nos refeitórios escolares 

 Parecer sobre aumento de compartes nos prédios rústicos denominados Aplacena, Courela do 

Meio e Courela da Malhada, em serpa – Requerente: José Pedro Salcher Fernandes de Oliveira 

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Aguieiro”, freguesia de P ias 

– Requerente: Rui Lanita 

 Parecer sobre constituição de compropriedade do prédio rústico denominado “Courelas de Bota 

Serva”, freguesia de Pias – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Proposta de valor para venda de CD “Mercado de Amores” de Pedro Mestre 

 Anúncio n.º 89246/2021 - 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 

 Designação do Coordenador Municipal de Proteção Civil  

 Retificação de área dos espaços de venda do Mercado Municipal de Serpa 

 Proposta de atribuição de lotes na Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento  

 Alteração da deliberação da reunião da Câmara Municipal de 2020.12.28 - Apoio à atividade 

económica - Atribuição de lotes na ZAE de Vila Nova de S. Bento e Pias e Zona Industrial de 

Serpa 

 Delegação de competências na CIMBAL – Contraordenações rodoviárias 

 Aluguer operacional de viatura elétrica - Repartição de encargos  
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16h00 qual, para constar, se lavrou a 

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

Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 

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

 

 

 
 

    O Presidente da Câmara                              A Secretária 
                      

                  
_______________________________        _________________________ 
     Tomé Alexandre Martins Pires                        Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 18/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 8 de setembro de 2021 

 
 
 
ANEXO 1 - Alteração n.º 12 ao orçamento e alteração n.º 8 ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal 

 

ANEXO 2 – Plano de auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 

2021/2022 

 

 
 
 
 
 


