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ATA N.º 24/2021 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 24 de novembro de 2021 

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

Vereadores  

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

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

Tomé Guerreiro Panazeite 
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ATA N.º 24/2021 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 
24 de novembro de 2021, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 40.º 
da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro. 
 

Aprovação da Ata n.º 23/2021 
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 23, relativa à reunião realizada no dia 10 de novembro, 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. Proposta de delegação de competências para a assunção de compromissos plurianuais  

2. Proposta de alteração ao mapa de pessoal 

3. Revisão n.º 4 ao orçamento e revisão n.º 3 ao plano plurianual de investimentos  

4. Proposta de alteração ao Regimento da Câmara Municipal de Serpa 

5. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

6. Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação  

7. Licenças de recinto improvisado  

8. Alteração de 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 

9. Pedido de retificação de certidão de propriedade horizontal do prédio sito na Rua das Sete 

Casas, n.º 11-A, em Vale de Vargo – Requerente: Manuel da Ascensão Mata Guerreiro 

10. Destaque de parcela do prédio sito na Rua da Revolução, n.º 26 em Vale de Vargo – 

Requerente: António José Paulino Silveira 

11. Pedido de parecer sobre constituição de compropriedade de prédios rústicos em Vila Nova de 

S.Bento – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

12. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples de prédio na freguesia de Vila 

Verde de Ficalho – Requerente: Herman de Waal 

13. Pedido de parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico “Vale de Lagarinhos”, em 

Pias – Requerente: Joana Raquel Prior Neto  

14. Direito de preferência do prédio sito na Rua das Portas de Beja, n.º 7 – 1.º andar, em Serpa – 

Requerente: Maria Ana Parelho Espernega Bexiga – Ratificação  

15. Anúncio n.º 99749/2021 – Direito de preferência do prédio sito na Praça Serpa Pinto, em 

Serpa – Requerente: Magismano Mediação Imobiliária 

16. Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias” – Proposta de subsidio 

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

olival no prédio art.º 291 secção F de Brinches – Requerente: Nelson José Lascas Vieira  

18. Proposta de venda de livros usados 
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19. Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – Designação de representantes 

20. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Designação de representantes 

21. Proposta de celebração de contrato de arrendamento para exploração do Bar do Castelo 

22. Proposta de atribuição de “Tasquinhas” para eventos do Município 2022/2024 

23. Proposta de abertura de procedimentos concursais por tempo indeterminado 

24. Cedência de sala polivalente do CADES ao Centro de Formação de Beja para formação – 

Proposta de definição de preço 

25. Proposta de protocolo de parceria entre o Município de Serpa e a Associação de Atletismo de 

Beja  

26. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Proposta de delegação de competências para a assunção de compromissos 

plurianuais  

A Câmara Municipal tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão extraordinária 

realizada no dia 18 de novembro deliberou, por maioria, com 13 votos contra dos eleitos do PS, CH e 

Coligação PPD/PSD.CDS-PP, 13 votos a favor dos eleitos da CDU e o voto de qualidade a favor do 

Presidente da Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na alínea d) do n.º 1, e n.º 3, do Artigo 

6.º, da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, autorizar a delegação no Presidente da Câmara, da competência para autorizar a assunção 

de compromissos plurianuais nas situações em que o valor do compromisso seja inferior ao montante 

de 99 759,58€, em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de 

execução de três anos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Proposta de alteração ao mapa de pessoal 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sessão extraordinária 

realizada no dia 18 do corrente mês de novembro, em cumprimento do estipulado na alínea o) do n.º 

1, do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a) do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-

Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, deliberou, por maioria, com 13 abstenções dos eleitos do PS, CH 

e Coligação PPD/PSD.CDS-PP e 13 votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a terceira alteração ao 

Mapa de Pessoal do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Revisão n.º 4 ao orçamento e revisão n.º 3 ao plano plurianual de investimentos  

A Câmara Municipal tomou conhecimento, que o Órgão Deliberativo, na sessão extraordinária 

realizada no dia 18 de novembro, nos termos do artigo 25º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º75/2013, de 12 

de setembro, deliberou, por maioria, com 3 votos contra dos eleitos do CH, 10 abstenções dos eleitos 

do PS e Coligação PSD/CDS e 13 votos a favor da CDU, aprovar a revisão n.º 4 ao Orçamento e 

revisão n.º 3 ao Plano Plurianual de Investimentos. ------------------------------------------------------------------- 
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4. Proposta de alteração ao Regimento da Câmara Municipal de Serpa 

Através de email datado de 18 do corrente mês de novembro, os Senhores Vereadores do Partido 

Socialista apresentaram a seguinte proposta de alteração ao Regimento da Câmara Municipal: 
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Através de email datado de 18 do corrente mês de novembro, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão 

apresentou a seguinte proposta de alteração ao Regimento da Câmara Municipal: 
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Sobre o assunto, os eleitos da CDU apresentam a seguinte proposta de alteração ao Regimento 
(alterações assinaladas a itálico negrito): 

 

ARTIGO 2.º 

REUNIÕES 

 

1. As reuniões da Câmara são ordinárias ou extraordinárias. Podem ser públicas ou não 

públicas. 

 

2. As reuniões da Câmara realizam-se habitualmente nos Paços do Concelho, podendo 

por razões relevantes, decorrer noutra localidade dentro da área do município ou 

remotamente por videoconferência. 

 

3. As alterações ao dia e hora marcados para as reuniões são comunicadas a todos os 

membros do órgão com, pelo menos, três dias de antecedência, e por protocolo. 

 

4. A convocação ilegal das reuniões considera-se sanada quando todos os membros do órgão 

compareçam à reunião e não suscitem oposição à sua realização. 

 

5. No caso de se tratar de uma sessão por videoconferência, os eleitos receberão 

adicionalmente e via email, o link para acesso à plataforma em que se realizará a 

respetiva sessão. 

ARTIGO 3.º 

REUNIÕES ORDINÁRIAS 

As reuniões ordinárias têm periodicidade quinzenal, realizando-se às quartas-feiras, em dias 

previamente fixados. As reuniões não públicas têm início às catorze horas e trinta minutos e as 

reuniões públicas início às dezassete horas e trinta minutos, conforme artigo 5º deste 

regimento. 

ARTIGO 5.º 

REUNIÕES PÚBLICAS 

1. As reuniões da Câmara Municipal públicas terão início às dezassete horas e trinta 

minutos, havendo lugar a, pelo menos, uma reunião pública mensalmente, à qual 

poderão assistir todos os munícipes interessados. 

 

2. A Câmara Municipal pode deliberar a realização de outras reuniões públicas. 

 

3. A deliberação de realização de outras reuniões públicas, para além da prevista no n.º 1, deve 

ser publicada em edital afixado nos lugares de estilo, nos cinco dias anteriores à data da 

reunião. 
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4. Nas reuniões públicas é reservado um período para intervenção e prestação de 

esclarecimentos e informações que forem solicitadas.  

 

5. Os cidadãos interessados em intervir nos termos do número anterior, devem fazer a sua 

inscrição, referindo o nome, morada e assunto a tratar. 

 

6. O Presidente, em caso de quebra da disciplina ou da ordem, nomeadamente por intromissão 

dos munícipes nas discussões, aplaudindo ou reprovando as opiniões, votações e 

deliberações tomadas, pode proceder à adequada comunicação às autoridades judiciais, para 

efeitos de aplicação das coimas na lei.  

 

7. O Presidente, em caso de quebra de disciplina ou da ordem, pode ainda mandar sair do local 

da reunião o prevaricador, sob pena de desobediência nos termos da lei penal.  

 

8. Às reuniões públicas deve ser dada publicidade, com menção dos dias, horas e locais da sua 

realização, de forma a garantir o conhecimento dos interessados, com uma antecedência de, 

pelo menos, dois dias úteis sobre a data das mesmas.  

 

9. Nas reuniões por videoconferência, os participantes, incluindo o público, devem ter a 

câmara ligada, a identificação visível e o microfone só deverá ser ligado nos momentos 

de intervenção. 

 

 Intervenções 

Sobre as propostas apresentadas, começou por intervir o Sr. Presidente para dizer que a 

periodicidade quinzenal tem dado resposta aos assuntos agendados para as reuniões do Órgão 

Executivo, sem prejuízo de se fazer alguma reunião extraordinária quando a urgência de deliberação 

sobre determinado assunto assim o exigir, tal como a manutenção de uma reunião pública mensal, 

confere o direito de participação aos munícipes, mantendo-se o horário das 17h30, dado que o 

período de intervenção do público está previsto para o final da reunião, o que permite a quem trabalha 

possa participar nas reuniões para intervir. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Paula Pais que começou por referir o facto de se encontrarem incluídos 

na alteração proposta pela CDU, algumas das sugestões apresentadas pelo PS, mas refere que, 

poderia também ser incluída no n.º 3 do artigo 2.º a referência ao email e carta registada: 

“As alterações ao dia e hora marcados para as reuniões são comunicadas a todos os membros do 

órgão com, pelo menos, três dias de antecedência, por email, carta registada ou protocolo.” 

 

Sobre o horário das reuniões, diz que já tem sido apresentado proposta de alteração pelos eleitos do 

PS em anteriores mandatos, e mantêm a alteração proposta.  
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A Sr.ª Vereadora Ana Moisão diz que a sua única proposta de alteração era referente ao horário das 

reuniões públicas, cujo objetivo era aumentar o número de pessoas presentes nas reuniões e face ao 

que considera inflexibilidade por parte da CDU relativamente ao horário e por concordar com a 

propostas apresentadas pelos eleitos do PS, informa que irá votar contra a proposta da CDU e a favor 

a proposta do PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente disse que os eleitos da CDU não veem inconveniente em acrescentar o email e carta 

registada ao n.º 3 do artigo 2.º do Regimento e em relação ao horário das reuniões, diz que não é 

impeditivo da participação do público, tendo o Sr. Vereador Carlos Alves acrescentado que, em 

relação às reuniões públicas a diferença de meia hora a mais relativamente ao que está definido, 

proposto pelo PS e CH, não impede os munícipes de assistirem e participarem nas reuniões, dado 

que o período de intervenção do público é no final da ordem de trabalhos e depois da intervenção dos 

eleitos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Sr.ª Vereador Paula Pais interveio ainda para dizer que, atendendo à extensão da ordem de 

trabalhos nalgumas reuniões, continua a considerar que seria preferível as reuniões semanais e 

considerando que o programa eleitoral da CDU e do PS são muito próximos no que diz respeito à 

informação e contacto com os munícipes e sua participação, gostariam que existisse uma maior 

abertura e mais flexibilidade por parte da CDU relativamente às proposta do PS, pelo que irá votar 

contra a proposta da CDU e a favor da proposta do Chega, pelo facto da sua única proposta de 

realização das reuniões publicas às 18h00 coincidir com a proposta dos eleitos do PS.  

 

 Votação  

Proposta apresentada pelo Partido Socialista: 

- 4 votos contra da CDU e 2 votos a favor do PS e Chega 

 

Proposta apresentada pelo Chega 

- 4 votos contra da CDU e 2 votos a favor do Chega e PS 

 

Proposta apresentada pela Coligação Democrática Unitária: 

- 4 votos a favor da CDU e 2 votos contra do PS e Chega 

 

 

 Deliberação  

Face à votação obtida, foi deliberado, por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos da CDU 

e dois votos contra dos eleitos do PS e Chega, aprovar as seguintes alterações ao Regimento 

da Câmara Municipal, para o mandato 2021-2025: 

 

«ARTIGO 2.º 

REUNIÕES 

1.As reuniões da Câmara são ordinárias ou extraordinárias. Podem ser públicas ou não 

públicas. 

 

2.As reuniões da Câmara realizam-se habitualmente nos Paços do Concelho, podendo por 

razões relevantes, decorrer noutra localidade dentro da área do município ou remotamente por 

videoconferência. 
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3.As alterações ao dia e hora marcados para as reuniões são comunicadas a todos os membros do 

órgão com, pelo menos, três dias de antecedência, por email, carta registada ou por protocolo. 

 

4.A convocação ilegal das reuniões considera-se sanada quando todos os membros do órgão 

compareçam à reunião e não suscitem oposição à sua realização. 

 

5. No caso de se tratar de uma sessão por videoconferência, os eleitos receberão 

adicionalmente e via email, o link para acesso à plataforma em que se realizará a respetiva 

sessão. 

ARTIGO 3.º 

REUNIÕES ORDINÁRIAS 

As reuniões ordinárias têm periodicidade quinzenal, realizando-se às quartas-feiras, em dias 

previamente fixados. As reuniões não públicas têm início às catorze horas e trinta minutos e as 

reuniões públicas início às dezassete horas e trinta minutos, conforme artigo 5º deste 

regimento. 

ARTIGO 5.º 

REUNIÕES PÚBLICAS 

1. As reuniões da Câmara Municipal públicas terão início às dezassete horas e trinta 

minutos, havendo lugar a, pelo menos, uma reunião pública mensalmente, à qual 

poderão assistir todos os munícipes interessados. 

 

2.A Câmara Municipal pode deliberar a realização de outras reuniões públicas. 

 

3.A deliberação de realização de outras reuniões públicas, para além da prevista no n.º 1, 

deve ser publicada em edital afixado nos lugares de estilo, nos cinco dias anteriores à data da 

reunião. 

 

4.Nas reuniões públicas é reservado um período para intervenção e prestação de 

esclarecimentos e informações que forem solicitadas.  

 

5.Os cidadãos interessados em intervir nos termos do número anterior, devem fazer a sua 

inscrição, referindo o nome, morada e assunto a tratar. 

 

6.O Presidente, em caso de quebra da disciplina ou da ordem, nomeadamente por 

intromissão dos munícipes nas discussões, aplaudindo ou reprovando as opiniões, votações e 

deliberações tomadas, pode proceder à adequada comunicação às autoridades judiciais, para 

efeitos de aplicação das coimas na lei.  

 



11 
/4 

 

                                                                                                  Ata n.º 24/2021 – 24 de novembro 

 

 

7.O Presidente, em caso de quebra de disciplina ou da ordem, pode ainda mandar sair do 

local da reunião o prevaricador, sob pena de desobediência nos termos da lei penal.  

 

8.Às reuniões públicas deve ser dada publicidade, com menção dos dias, horas e locais da 

sua realização, de forma a garantir o conhecimento dos interessados, com uma antecedência 

de, pelo menos, dois dias úteis sobre a data das mesmas.  

 

9.Nas reuniões por videoconferência, os participantes, incluindo o público, devem ter a 

câmara ligada, a identificação visível e o microfone só deverá ser ligado nos momentos 

de intervenção.» 

 

Consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante, o Regimento da Câmara 

Municipal, após inclusão das alterações aprovadas. ------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

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

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, isentar do pagamento de taxas, a seguinte entidade: 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas de 
Pias 

14889 
2021.11.02 

Festa de Natal 
Dias 4 e 5/12 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,30€ 

 

 

6. Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação  

Na sequência da Pretensão de Luis Miguel Borges Lopes, datada de 15 de novembro e nos termos do 

artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente, em 15 de novembro, respeitante à 

autorização de queimada, realizada no dia 16 de novembro do corrente ano. ---------------------------------- 

 

 

7. Licenças de recinto improvisado  

Na sequência da Pretensão da Comissão de Festas de Pias, datada de 14 de outubro e parecer da 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, emitido em 11 do corrente mês de novembro, nos 

termos do artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente, em 11 de novembro, respeitante à 

licença de recinto improvisado, para o Baile de São Martinho, a realizar no dia 13 do novembro, nas 

instalações da Junta de Freguesia (Estrada de Brinches, em Pias). ---------------------------------------------- 
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8. Alteração de 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 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 18 

do corrente mês de novembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a 

alteração da certidão de constituição em regime de Propriedade Horizontal do prédio urbano sito na 

Rua Francisco Torrão, n.º 9 e n.º 9-A, em Serpa, descrito na CRPSerpa 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: 57,70 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: 50,67 m²  

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 a 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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9. Pedido de retificação de certidão de propriedade horizontal do prédio sito na Rua das 

Sete Casas, n.º 11-A, em Vale de Vargo – Requerente: Manuel da Ascensão Mata 

Guerreiro 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 11 de novembro, 

informa que o requerente solicita a retificação da certidão de propriedade horizontal, relativa ao prédio 

localizado na Rua das Sete Casas, n.º 11- A, em Vale de Vargo, por lapso na medição da área de 

logradouro da fração B.  

A única alteração a efetuar na certidão será na descrição da fração B, sendo que onde se lê “área de 

logradouro privativa: 196,00 m2” deverá passar a ler-se “área de logradouro privativa: 207,00 m2”. 

 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação proferida na 

reunião da Câmara Municipal de 7 de julho do corrente ano, que passa a ter o seguinte teor:  

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

11 de novembro do corrente ano, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a 

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

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

Bento e Vale de Vargo, concelho de Serpa, e descrito na conservatória do registo predial de Serpa 

sob o n.º1493/20190716, com a área total de 690 m2 e seguinte composição: área coberta 161,00 

m2; área de descoberta: 529,00 m2.  

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

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

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

conforme as frações que se descrevem:  

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

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

circulação, uma sala, uma cozinha, uma instalação sanitária e quintal.  

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

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

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

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

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

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

bruta dependente de 69,00 m2 e a área de logradouro privativa: 207,00 m2 e a seguinte permilagem: 

600%  

São comuns às Frações A e B  

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

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

área total de 21 m2 (vinte e um metros quadrados).  

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

(sótão), o próprio telhado e as instalações gerais de água, gás, eletricidade e semelhantes conforme 

definido no artigo 1421.º do Código Civil.  

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

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

conseguinte, os requisitos dos artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil.» 
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10. Destaque de parcela do prédio sito na Rua da Revolução, n.º 26 em Vale de Vargo – 

Requerente: António José Paulino Silveira 

1. Prédio original – prédio urbano sito na Rua da Revolução, n.º 26, em Vale de Vargo, com a área 

total de 1483,00 m2, com a matriz urbana n.º 988, da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento 

e Vale de Vargo, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 1148/20101013 e 

seguinte composição: área coberta de 210,00 m2 e área descoberta de 1273,00 m2 e as seguintes 

confrontações: a Norte, com Rua da Revolução; a Sul, com Rua dos Cravos.  

 

2. Parcela a destacar – parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 741,50 m2 e 

seguinte composição: área coberta de 112,00 m2 e área descoberta de 629,50 m2 e as seguintes 

confrontações: a Norte, com Rua da Revolução; a Poente, com prédio original.  

 

3. Parcela sobrante – parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 741,50 m2 e 

seguinte composição: área coberta de 98,00 m2 e área descoberta de 643,50 m2 e as seguintes 

confrontações: a Norte, com Rua da Revolução; a Sul, com Rua dos Cravos; a Nascente, com prédio 

original.  

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 15 

do corrente mês de novembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o destaque 

do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio original descrito no ponto 1, que não constitui 

operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de parcela, dentro do 

aglomerado urbano de Vale de Vargo, de acordo com o estabelecido no ponto 4 do artigo 6.º do 

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

136/2014, de 9 de setembro, dado que é possível proceder-se a destaques de parcela dentro do 

perímetro urbano, desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos 

públicos.  

De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo:  

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

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

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

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

ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas;  

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

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

planos municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou 

restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património 

cultural imóvel (…).  

 

 

11. Pedido de parecer sobre constituição de compropriedade de prédios rústicos em Vila 

Nova de S.Bento – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 4 

do corrente mês de novembro, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, emitir Parecer 

Favorável à constituição de compropriedade, decorrente da PARTILHA, por óbito de José Francisco 

Martins e de Francisca Borralho Batista (que também usou Francisca Batista Martins), a adjudicar, em 

partes iguais, aos herdeiros, Maria da Conceição Dias Martins, Vítor José Dias Martins e Guadalupe 
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de Fátima Dias Martins, 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 54.º, 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 “Califórnias Novas”, sito ao artigo 296, da secção L, da (extinta) freguesia 

de Vila Nova de São Bento, com a área total de 5750 m2; 

 

- Prédio rústico denominado “Califórnias Novas”, sito ao artigo 297, da secção L, da (extinta) freguesia 

de Vila Nova de São Bento, com a área total de 5750 m2; 

 

- Prédio rústico denominado “Califórnias Novas”, sito ao artigo 298, da secção L, da (extinta) freguesia 

de Vila Nova de São Bento, com a área total de 6000 m2; 

 

- Prédio rústico denominado “Califórnias Novas”, sito ao artigo 320, da secção L, da (extinta) freguesia 

de Vila Nova de São Bento, com a área total de 5250 m2; 

 

- Prédio rústico denominado “Califórnias Novas”, sito ao artigo 323, da secção L, da (extinta) freguesia 

de Vila Nova de São Bento, com a área total de 1,1000 hectares; 

 

- Prédio rústico denominado “Califórnias Novas”, sito ao artigo 324, da secção L, da (extinta) freguesia 

de Vila Nova de São Bento, com a área total de 3,3625 hectares; 

 

- Prédio rústico denominado “Califórnias Novas”, sito ao artigo 365, da secção L, da (extinta) freguesia 

de Vila Nova de São Bento, com a área total de 2,3000 hectares; 

 

- Prédio rústico denominado “Califórnias Novas”, sito ao artigo 366, da secção L, da (extinta) freguesia 

de Vila Nova de São Bento, com a área total de 5250 m2; 

 

- Prédio rústico denominado “Califórnias Novas”, sito ao artigo 347, da secção L, da (extinta) freguesia 

de Vila Nova de São Bento, com a área total de 5500 m2; 

 

- Prédio rústico denominado “Califórnias Novas”, sito ao artigo 348, da secção L, da (extinta) freguesia 

de Vila Nova de São Bento, com a área total de 5500 m2. 
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12. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples de prédios na freguesia 

de Vila Verde de Ficalho – Requerente: Herman de Waal 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 9 de novembro do 

corrente ano, refere que, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 6.º, no n.º 1 do artigo 7.º e na 

alínea b) do n.º 5 do artigo 51.º, da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º 89/2019, 

de 3 de setembro, é requerido por Herman de Waal e Willy Marina Grotenboer, na qualidade de 

proprietários do prédio misto denominado “Vidiganito”, sito ao artigo rústico 41, da secção L, e com o 

artigo matricial urbano 439, da freguesia de Vila Verde de Ficalho, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Serpa sob o n.º 600/19910319, com a área total de 11,3250 hectares, parecer do 

município na aquisição do prédio rústico contíguo, da mesma natureza, denominado “Vidiganito”, sito 

ao artigo 42, da secção L, da freguesia de Vila Verde de Ficalho, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Serpa sob o n.º 1768/20050316, com a área total de 6,575 hectares, resultando a operação 

num emparcelamento simples com a área total de 17,9000 hectares, enquadrando-se no definido na 

alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 111/2015 de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º 89/2019 de 3 

de Setembro. 

 

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

Diretor Municipal de Serpa:  

- Carta de Ordenamento: Prédios afetos, na sua quase totalidade a “Espaços agrícolas - espaços 

agrossilvopastoris”. Numa pequena zona do prédio 42-L, a nascente, afeto a “Espaços naturais - 

Corredores ecológicos – exist/prev”. 

- Carta de Condicionantes: Prédios afetos, na sua quase totalidade, à “Reserva Ecológica Nacional - 

REN”. Numa zona do prédio 42-L, a norte, e em duas zonas do prédio 41-L, a nordeste e a sudoeste, 

afeto a “Sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou exemplares isolados”. Em 

ambos os prédios, verifica-se a existência de “Recursos hídricos – Cursos de água”. 

 

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

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

n.º219/2016, de 9 de agosto, alterada pela Portaria n.º 19/2019, de 15 de janeiro.  

 

Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º 3 do 

art.º 9.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º 89/2019, de 3 de setembro, e para 

efeitos do estabelecido no n.º 2 do art.º 9.º do mesmo diploma, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar o presente projeto de emparcelamento simples.  

 

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

a) informar que, de acordo com definido no n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, 

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

operação de emparcelamento é proibido durante um período de 15 (quinze) anos contando a partir do 

seu registo;  

b) informar que a transmissão resultante das operações de emparcelamento simples está isenta de 

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

Imóveis (IMI), nos termos do disposto no art.º 51 da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela 

Lei n.º 89/2019, de 3 de setembro.  
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Anexam à Informação, ortofotomapas com a indicação da situação inicial e final dos prédios, que 

deverão acompanhar a certidão. 
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13. Pedido de parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico “Vale de 

Lagarinhos”, em Pias – Requerente: Joana Raquel Prior Neto  

Em conformidade com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento de compartes decorrente 

da VENDA de Ana Braga Carrasco e marido José Caeiro Rogado Nunes, a António Ernesto Moita 

Vicente e a Maria Lucília Ferreira Matado, em regime de união de facto, em comum e partes iguais, 
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do prédio rústico denominado “Vale de Lagarinhos”, sito ao artigo 70, da secção R, da freguesia de 

Pias, com a área total de 5750 m2, 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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14. Direito de preferência do prédio sito na Rua das Portas de Beja, n.º 7 – 1.º andar, em 

Serpa – Requerente: Maria Ana Parelho Espernega Bexiga – Ratificação  

Na sequência do pedido de Maria Ana Espernega Bexiga, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, atendendo à localização do prédio (Rua das Portas de Beja, n.º7 – 1º andar, em Serpa, na 

(extinta) Freguesia de Santa Maria), a área coberta (156 m2) e de terraço (60 m2), e o valor 

(74.000,00 euros), considera que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência.  

Dada a urgência por parte da requerente, na apresentação da certidão até 19 de novembro, o Sr. 

Presidente em 15 de novembro, proferiu despacho de que a autarquia não pretende exercer o direito 

de preferência, na venda do referido imóvel, pelo preço proposto de 74.000 euros.  

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 15 de novembro do corrente ano.  
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15. Anúncio n.º 99749/2021 – Direito de preferência do prédio sito na Praça Serpa Pinto, em 

Serpa – Requerente: Magismano Mediação Imobiliária 

Nº Pedido - 99749/2021 Data do Anúncio 02-11-2021 Data de Disponibilização no Site 02-11-2021 
 
Dados do Requerente 
Magismano Mediação Imobiliária 
 
Vendedor(es) 

José Pedro Silva Calheiros de Magalhães 

Comprador(es) 

José Filipe da Palma Serra 

Identificação do Imóvel 

Artigo Matricial - 188 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 130 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 

Localização do Imóvel 

Endereço - Praça Serpa Pinto 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 22000 Moeda –Euros 
Data previsível do negócio - 19-11-2021 
Observações - ---- 
 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, atendendo à 

localização do prédio (Praça Serpa Pinto, em Serpa), a área bruta privativa (130,00 m2) e o valor 

(22.000,00 euros), considera que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda do 

imóvel sito na Praça Serpa Pinto, em Serpa, pelo valor proposto de 22,000 € (vinte e dois mil euros).  
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16. Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias” – Proposta de subsidio 

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

termos do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo e artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral 

Feminino “As Ceifeiras de Pias”, um subsidio no valor de 1.000,00€ (mil euros) para apoio na 

aquisição de fardamento.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 24625/2021. ------------------------- 

 

 

17. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para arranque e posterior 

plantação de olival no prédio art.º 291 secção F de Brinches – Requerente: Nelson José 

Lascas Vieira  

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

redação em vigor): 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris. 

 

Carta de Condicionantes 

- Sem condicionantes. 
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Parecer sobre Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso 

n.º2361/2020, de 11 de fevereiro): 

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

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

 

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

sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações: 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

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

vinculativo a emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido. 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico acima 

transcrito, respeitante ao prédio art.º 291 secção F de Brinches, cujas plantas constam dos 

anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------------ 

 

 

18. Proposta de venda de livros usados 

A Divisão de Cultura e Património informa que, no âmbito da preparação do Programa de 

Comemorações de Natal do Município, a biblioteca irá estar presente nos Mercadinhos de Natal com 

a ocupação no mercado de uma Banca com livros usados. Esta iniciativa vem prolongar a experiência 

municipal de anos anteriores com a Banca de Livros Usados durante a Feira Histórica e Tradicional 

de Serpa.  

O projeto está enquadrado na promoção do livro e da leitura através da venda de livros usados ao 

preço simbólico de 1 € para dinamizar novas leituras.  

 

Projeto: Banca de Livros Usados  

Público-alvo: público em geral / visitantes do Mercado  

Objetivo: dar visibilidade à biblioteca e à reciclagem da leitura e do livro. Este projeto pretende renovar 

a circulação de livros usados cuja condição física ou temática os coloca fora do circuito de leitura 

pública, mas que ainda despertam significações para leitores que ao encontrá-los renovam a sua 

leitura. Eis portanto o ex-libris deste projeto: livro usado = livro renovado. 

 

 Submete-se ao Órgão Executivo, a proposta de preço de venda a 1€ (um euro) de livro/exemplar 

usado para a realização da Banca de Livros Usados no Mercado Municipal e outros eventos 

semelhantes de iniciativa municipal. A acompanhar a entrega dos valores na tesouraria municipal far-

se-á listagem datada com o registo dos títulos vendidos. ------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, concordar com a proposta e definir o valor de 

1€ (um euro) de cada livro usado para a realização da Banca de Livros Usados no Mercado 

Municipal e outros eventos semelhantes de iniciativa municipal. ------------------------------------------ 
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19. Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – Designação de 

representantes 

Através de email datado de 10 do corrente mês de novembro, a Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural de Serpa, de acordo com o Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, solicita a designação de dois representantes da Câmara 

Municipal, para integrarem o Conselho Geral daquela Escola, para o ciclo de 2021-2025. ----------------- 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, designar como representantes da Câmara 

Municipal, no Conselho Geral da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, as 

Senhoras Vereadoras Odete Bernardino Afonso Borralho e Ana Cristina Véstia Moisão. ------------------ 

 

 

20. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Designação de representantes 

Através de oficio datado de 4 do corrente mês de novembro, o Agrupamento de Escolas n.º 1 de 

Serpa, de acordo com o Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

137/2012 de 2 de julho, solicita a designação de três representantes da Câmara Municipal, para 

integrarem o Conselho Geral daquela Escola, para o ciclo de 2021-2025. -------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, designar como representantes da Câmara 

Municipal, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa, a Senhora Vereadora 

Odete Bernardino Afonso Borralho, Senhor Vereador Tomé Guerreiro Panazeite e a Dirigente do 

Serviço de Educação, Sara de Guadalupe Abraços Romão. ------------------------------------------------------- 

 

 

21. Proposta de celebração de contrato de arrendamento para exploração do Bar do 

Castelo 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a seguinte proposta, 

apresentada pela Divisão de Cultura e Património, para a celebração de contrato de 

arrendamento para exploração do Bar do Castelo:  

 

«Entre:  

-----MUNICIPIO DE SERPA, pessoa coletiva de direito público, número 501112049, neste ato representado pelo 

seu Presidente de Câmara, João Francisco Efigénio Palma, com domicilio profissional no edifício dos Paços do 

Concelho Praça da República, em Serpa, com poderes para o ato, conforme previsto no artigo 35.º, n.º 1, alínea 

a) e n.º 2, alínea f) do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

e, de acordo coma deliberação do órgão executivo tomada em reunião realizada em ---- de ---------  do corrente 

ano,adiante designado PRIMEIRO CONTRAENTE e, -------------- residente em Serpa, na rua …….,contribuinte 

fiscal …………, adiante designado por SEGUNDO  CONTRAENTE, 

------É celebrado o presente CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARAEXPLORAÇÃO DO BAR DO CASTELO 

que se rege pelas cláusulas seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objeto 

1. O primeiro outorgante dá de arrendamento ao segundo outorgante o prédio urbano sito na Alcáçova do 

Castelo, União das Freguesias de Santa Maria e Salvador, Serpa, designado por café-bar, que inclui cafetaria, 

armazém, esplanada, de que é proprietário. Prédio inscrito na matriz sob o artigo 1.155, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 22.325 do Livro B56, folhas 175 verso; 

2. O segundo contraente toma de arrendamento o imóvel ora identificado e adiante abreviadamente designado 

por imóvel. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Uso 

------O local dado e tomado de arrendamento destina-se exclusivamente a espaço de café e bar não podendo 

ser-lhe dado qualquer outro fim ou uso sem prévia autorização escrita dos Primeiros Contraentes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Prazo 

1. Este contrato de arrendamento é celebrado pelo prazo certo e inicial de um ano, com efeitos a partir de sua 

assinatura, podendo no fim do prazo mencionado, renovar-se automaticamente, e por períodos sucessivos de 

igual duração, caso não se verifique denúncia por qualquer uma das partes contratantes; 

 

2. Qualquer uma das partes pode impedir a dita renovação automática sendo que para tal o faça mediante 

comunicação escrita por correio registado, com antecedência mínima de 30 dias; 

 

3. A denúncia imotivada do contrato por parte do arrendatário obriga ao pagamento das rendas 

correspondentes ao período em falta até ao termo do contrato ou prazo em curso; 

 

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a denúncia tem que ser feita mediante comunicação escrita 

por correio registado ao senhorio com uma antecedência mínima de cento e vinte dias do termo pretendido do 

contrato. 

CLÁUSULA QUARTA 

Renda 

1. A renda inicial mensal acordada é de 50,00€ (cinquenta euros) vencendo-se no primeiro dia útil do mês a 

que respeitar, ficando sujeita às atualizações anuais, de acordo com o coeficiente legalmente fixado; 

 

2. A renda será paga por meio de depósito ou transferência bancária para o nib……………………... 

 

CLÁUSULA QUINTA 

Obrigações do primeiro Outorgante 

1. Cabe ao primeiro outorgante: 

a) Ceder o mobiliário e equipamento fixo móvel existente no espaço de café-bar, ora cedido, conforme listagem 

em anexo; 

b) Assegurar o fecho do acesso às muralhas após o período de funcionamento do Museu Municipal de 

Arqueologia; 

c) Fiscalizar o cumprimento do presente contrato em especial quanto ao uso do espaço ora cedido. 
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CLÁUSULA SEXTA 

Obrigações e deveres do segundo Outorgante 

1. Compete ao segundo outorgante, entidade exploradora: 

a) Manter em permanente bom estado de conservação e de higiene o edifício, os equipamentos, mobiliários e 

utensílios do estabelecimento, bem como as instalações sanitárias e o passadiço; 

b) Administrar com qualidade, higiene e segurança e de forma diligente e cuidadosa o espaço designado de 

café-bar e zona de esplanada, em cumprimento de todos os requisitos legais aplicáveis; 

c) Garantir a limpeza diária dos espaços interiores do café, espaço exterior da esplanada e zona envolvente, 

assim como a Alcáçova e zona da entrada do castelo; 

d) Assegurar a limpeza das instalações sanitárias com a frequência necessária ao seu bom uso diário e nos 

períodos de maior afluência, nomeadamente nos períodos festivos; 

e) Vigiar a segurança das escadas de acesso ao Caminho de Ronda (zona superior da Muralha) fora do horário 

de funcionamento do Museu Municipal de Arqueologia; 

f) Zelar pelo espaço envolvente, sobretudo a muralha, as peças de arqueologia expostas na Alcáçova, o 

mobiliário urbano implantado na Alcáçova, os pavimentos da Alcáçova, fora do horário de funcionamento do 

Museu Municipal de Arqueologia; 

g) Cumprir as regras em matéria de gestão de resíduos sólidos; 

h) Cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares aplicáveis ao manuseamento, preparação, 

acondicionamento e venda dos produtos alimentares; 

i) Cumprir as normas previstas no RJACSR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, em vigor, 

designadamente respeitante à apresentação de mera comunicação prévia para o acesso à exploração de 

estabelecimentos de restauração ou de bebidas, bem como disponibilizar ao público informações respeitante, 

nomeadamente, a identificação da entidade exploradora; a afixação dos preços; horários de funcionamento; 

permissões e restrições de animais de companhia; restrições à venda de bebidas alcoólicas, tabaco e 

substâncias psicoativa; capacidade do estabelecimento; existência de livro de reclamações e informação 

esclarecendo os utentes que os produtos alimentares não embalados, uma vez escolhidos e entregues não 

podem ser trocados ou devolvidos; 

j) Responsabilizar-se, obrigatoriamente, por quaisquer danos causados a terceiros, pessoas ou bens, 

decorrentes da exploração, bem como danos causados por pessoal de serviço e ainda danos que os seus 

fornecedores provoquem nas instalações; 

k) Transferir para uma companhia seguradora o risco pelos danos pessoais e patrimoniais emergentes de 

incêndio, roubo, explosão, ou acidente de qualquer tipo, causados pela sua atividade, pagando os respetivos 

prémios de seguro e facultando ao Primeiro Outorgante cópia da respetiva apólice e comprovativo do 

pagamento do prémio; 

l) Facultar às autoridades fiscalizadoras competentes o acesso ao estabelecimento para verificação dos atos 

relacionados com a respetiva atividade; 

m) Pagar pontualmente a renda. 

2. São deveres específicos do segundo outorgante: 

a) Obter e manter em vigor as licenças, e autorizações necessárias à exploração económica da atividade a 

desenvolver, bem como assegurar o cumprimento dos encargos fiscais perante a segurança social a que esteja 

sujeito; 

b) Manter o equipamento aberto ao no horário das 10H às 18h de quinta- feira a domingo, podendo ser 

prolongado durante os eventos organizados no Castelo (proposta dos interessados Jojo e Andrew Smith); 
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c) Promover a mostra e comercialização de produtos regionais, com especial enfoque para os produtos locais 

(frutas e legumes da época), mantendo contado com agricultores e produtores locais (proposta dos 

interessados Jojo e Andrew Smith); 

d) Solicitar ao Primeiro Outorgante, com a antecedência necessária, o prolongamento do horário (nos casos de 

necessidade); 

e) Promover o desenvolvimento de iniciativas de valorização do património cultural no espaço concessionado, 

individualmente e/ou em articulação com o Município de Serpa (projetos musicais, projetos de cinema, 

exposições de artes plásticas). Estas atividades devem ter em consideração o enquadramento patrimonial e 

histórico do Castelo e envolvente, e devem promover a valorização do mesmo, sendo submetidas 

atempadamente ao Município de Serpa para aprovação;  

f) Disponibilizar no equipamento informação turística do Município, bem como informação relativa a atividades 

culturais e desportivas promovidas pelo Primeiro Outorgante; 

g) Responsabilizar-se pela chave do Castelo; 

h) Respeitar as normas gerais sobre o ruído; 

I) Informar o Primeiro Outorgante sempre que tiver conhecimento de alguma situação de perigo no edifício ou 

insegurança no espaço cedido; 

j)Facultar o acesso ao imóvel arrendado para exame ou realização de obras. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Obras ou benfeitorias 

1. Só poderão ser efetuadas obras ou benfeitorias no local arrendado com prévia autorização por escrito do 

primeiro contraente; 

 

2. Todas e quaisquer obras ou benfeitorias que o segundo contraente efetue no local arrendado e que tenham 

a autorização do primeiro contraente ficarão a fazer parte do mesmo, não podendo o segundo contraente exigir 

qualquer indemnização. 

CLÁUSULA OITAVA 

Conservação e manutenção 

1. O segundo contraente obriga-se, sob pena de indemnização, a conservar o imóvel no estado que o receber, 

nomeadamente no respeitante ao equipamento fixo, bancadas e mobiliário, bem como às instalações de água, 

e eletricidade; 

 

2. Constituem encargo exclusivo do segundo contraente, todas as reparações decorrentes de culpa ou 

negligência sua, bem como a manutenção do bom estado dos equipamentos referidos no número anterior, das 

portas e pinturas com ressalva para o desgaste proveniente da normal e prudente utilização dos mesmos e do 

decurso do tempo. 

CLÁUSULA NONA 

Responsabilidades 

O local objeto deste contrato é arrendado tal como se encontra, reconhecendo o segundo contraente, 

expressamente, que o mesmo se encontra em perfeito estado de conservação e de limpeza, obrigando-se a 

entregá-lo no final do contrato e num prazo máximo de oito dias em igual perfeito estado de conservação e 

limpeza, livre de pessoas e coisas e com todas as suas chaves e pertenças. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 

Encargos e despesas 

1. Os encargos respeitantes ao fornecimento de eletricidade são da responsabilidade do primeiro outorgante, 

considerando que o contador não se encontra apenas afeto ao espaço ora cedido; 

 

2. As despesas respeitantes ao fornecimento dos serviços de água são da responsabilidade do segundo 

outorgante. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Alterações ao contrato 

Todos os aditamentos ou alterações ao presente contrato, só serão válidos se constarem de documento escrito 

e assinado pelos primeiros contraentes e pelo representado do segundo, com indicação clara e inequívoca das 

cláusulas aditadas, eliminadas e alteradas e da redação que passará a ter cada uma dessas cláusulas aditadas 

ou alteradas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Omissões 

Em tudo o omisso, aplicar-se-ão as normas legais em vigor respeitantes ao Regime do Arrendamento Urbano, 

aprovado pela Lei nº 6/2006, de 27 de fevereiro, e Código Civil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Resolução de litígios 

Para resolução de qualquer questão conflituosa derivada do presente contrato e que as partes não consigam 

resolver por mútuo acordo, fica estipulado exclusivamente como competente o Tribunal Judicial da Comarca de 

Serpa com exclusão de qualquer outro. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Resolução 

Qualquer das partes pode resolver o contrato, em caso de incumprimento pela outra parte, nos termos gerais 

de direito; 

O presente contrato foi celebrado de boa-fé e, de acordo com as vontades expressas dos contraentes ora 

identificados, feito em três exemplares, assinados e rubricados, ficando cada outorgante na posse de um 

exemplar e destinando-se o terceiro a remeter à Autoridade Tributária; 

O imposto de Selo devido pela celebração do presente contrato constitui encargo do locador/senhorio, nos 

termos do artigo 3.º a) do Código de Imposto de Selo, encontrando-se o Município isento, face ao disposto no 

artigo 6.º a) do mesmo Código. 

 

Serpa, -------------------------- 2021 

 

PRIMEIRO CONTRAENTE 

-------------------------------- 

SEGUNDO CONTRAENTE 

-------------------------------- 
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22. Proposta de atribuição de “Tasquinhas” para eventos do Município 2022/2024 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a seguinte proposta, 
apresentada pelo Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, datada de 15 do 
corrente mês de novembro: 
 

Critérios para exploração dos espaços “tasquinhas” 
Proposta para os anos de 2022-2024: 

 
1- Dividir-se o movimento associativo, na prioridade de acesso, em três grupos: 

Grupo A – Comissões de Festas do Concelho 

Grupo B – Grupos / Clubes Desportivos do Concelho 

Grupo C – Outro Movimento Associativo Concelhio 

 

2- Distribuir os Grupos pelos eventos abaixo descriminados, nos anos de 2022 a 2024, da 

seguinte forma e por prioridade: 

 

Eventos 2022 2023 2024 

 
Feira do 
Queijo 

1º Grupo B 
2º Grupo C 
3º Grupo A 

1º Grupo A 
2º Grupo B 
3º Grupo C 

1º Grupo C 
2º Grupo A 
3º Grupo B 

 

Feira 
Histórica 

e 
tradicional 

1º Grupo C 
2º Grupo A 
3º Grupo B 

1º Grupo B 
2º Grupo C 
3º Grupo A 

1º Grupo A 
2º Grupo B 
3º Grupo C 

 
2.a) – Caso o grupo priorizado por certame e ano não ocupe todas as tasquinhas disponíveis, as que 

não forem ocupadas serão automaticamente atribuídas a outro grupo, pela ordem elencada; 

2.b) – A integração nos Eventos não prescinde da apresentação de candidaturas e, para a priorização 

das mesmas, será considerada a ordem de inscrição, por data de entrada. 

Noutros eventos a promover pelo município, e onde haja lugar a exploração de tasquinhas, propõe-se 

que o critério de atribuição seja a ordem de entrada do pedido. 

 

 

23. Proposta de abertura de procedimentos concursais por tempo indeterminado 

Proposta de abertura de procedimento concursal, para recrutamento, em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de: 

- Seis Assistentes Operacionais (Serviços Gerais) 

- Cinco Assistentes Operacionais (Motorista de ligeiros) 

 

“Considerando: 

1- Que o n.º2 do artigo 30º da Lei de Trabalho em Função Públicas (doravante designada por 

LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, na sua atual redação, estabelece a 

possibilidade de se promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao preenchimento 

dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal e que esse recrutamento deve ser feito 

por tempo indeterminado ou a termo, consoante a natureza permanente ou transitória da 

atividade. 
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2- Que os princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à nossa atividade, que 

implicam a racionalização e a economia de meios, e designadamente por razões de 

celeridade, economia processual e aproveitamento dos atos numa lógica de contenção de 

custos, o recrutamento seja destinado também a candidatos que não possuam relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, no estrito 

cumprimento da legislação em vigor, concretamente, o estabelecido no n.º 3 e seguintes do 

artigo 30.º da LTFP. 

3- Que nos termos da al. d) do n.º1 do artigo 37.º da Lei supra referida, o recrutamento deverá 

estabelecer como preferência base os candidatos aprovados com relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado previamente estabelecida, de entre os quais, em primeiro 

lugar os que estiverem em regime de requalificação, e em última análise e esgotados todas 

as possibilidades, os candidatos sem vínculo de emprego público previamente estabelecido. 

4- Que os postos de trabalho em apreço encontram-se previstos na 3.ª alteração ao mapa de 

pessoal do Município de Serpa para o ano de 2021, aprovado em Assembleia Municipal em 

18 de novembro de 2021, nos termos do n.º4 do artigo 29.º da LTFP. 

5- Que o n.º1 do artigo 30.º da LTFP prevê que os serviços da administração pública podem 

promover o recrutamento dos trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos de 

trabalho previstos e não ocupados nos respetivos mapas de pessoal. 

6- Que os Municípios não têm de consultar o INA, no âmbito do procedimento prévio de 

recrutamento de trabalhadores em situação de valorização profissional, de acordo com 

solução interpretativa homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local de 15 

de julho de 2014, sendo as autarquias locais, nos termos do artigo 2.º da Lei 25/2017, de 30 

de maio, na sua atual redação e do artigo 16.º-A do Decreto-lei n.º209/2009, de 3 de 

setembro, na sua atual redação, entidades gestoras subsidiárias enquanto as EGRA não 

estiverem em funcionamento. 

7- Que o recrutamento para a carreira do regime geral de Assistente Operacional, a que se 

refere a alínea c) do n.º1 do artigo 88.º da LTFP, efetua-se mediante o disposto na Portaria 

n.º125-A/2019, de 30 de abril, com as alterações da Portaria n.º12-A/2021 de 11 de janeiro, 

que regulamenta a tramitação do procedimento concursal. 

8- Que o Município a 31 de dezembro de 2020, não se encontrava em situação de saneamento 

ou de rutura, conforme preceituado no artigo 61.º da Lei n.º75-B/2020, de 31 de dezembro, na 

sua atual redação (OE 2021), não estando assim impedido de proceder à abertura de 

procedimentos concursais. 

9- Que o orçamento do Município de Serpa para o ano de 2021 prevê os encargos relativos aos 

postos de trabalho previstos no mapa de pessoal para o presente ano e para os quais se 

preveja recrutamento, atento o previsto na alínea b) do n.º1 do artigo 31.º da LTFP. Foi 

efetuado o cabimento com o número sequencial 16567. 

10- O Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de setembro, na redação atualizada da Lei 80/2013 de 28 de 

novembro (diploma legal que procedeu à aplicação e adaptação à Administração Local da Lei 

12-A/2008 de 27 de fevereiro, Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações, nomeadamente no 

que se refere às competências administrativas dos respetivos órgãos,-parcialmente revogada 

pela Lei n.º35/ 2014 de 20 de junho) estabelece nos artigos 4º a 9º que a abertura de 

procedimentos concursais, tendo em vista o recrutamento de trabalhadores necessários à 

ocupação de todos ou alguns postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de 
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pessoal aprovado, nas condições determinadas no artigo 30º da Lei 35/2014 de 20 de junho é 

precedido de autorização do respetivo órgão executivo. 

 

Proponho: 

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 32.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º75/2013, de 12 de setembro e posteriores alterações, 

conjugado com o n.º1 do artigo 4.º do Decreto-lei n.º209/2009, de 3 de setembro, na sua atual 

redação, bem como, com o n.º1 do artigo 30.º da LTFP, o seguinte: 

 

1- Autorizar a abertura dos procedimentos concursais comuns infra, tendo em vista a constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, uma vez que as necessidades que 

sustentam estas contratações são de carácter permanente, para recrutamento de: 

- Seis Assistentes Operacionais (Serviços Gerais)para o Gabinete de Ação Social e Educação, 

para garantir o regular funcionamento dos estabelecimentos escolares envolvidos, para 

prolongamento de horário das escolas do pré-escolar e fornecimento de refeições e ainda zelar pela 

limpeza, conservação e boa utilização das instalações abrangidas, bem como do material e 

equipamento didático necessário ao desenvolvimento educativo. 

- Cinco Assistentes Operacionais (Motorista de Ligeiros)para a Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais, à qual compete a gestão da frota de viaturas municipais, em resultado da decisão do 

Município de assegurar o serviço de transportes escolares, com recurso a meios próprios. 

2 – Que a Câmara Municipal determine ainda que o procedimento concursal destinar-se-á a 

trabalhadores que possuam ou não vínculo de emprego público, dado que é fundamental para o 

regular funcionamento do município o preenchimento dos presentes postos de trabalho, considerando 

as funções de especial interesse público que os mesmos visam prosseguir, sempre de acordo com as 

regras de priorização acima indicadas. 

 

3- Que a Câmara Municipal designe os membros do Júri, nos termos dos artigos 12º. e 13.º da 

Portaria n.º125-A/2019, de 30 de abril, na atual redação, de acordo com a proposta: 

 

Júri (Serviços Gerais): 

Presidente: Sara de Guadalupe Abraços Romão, chefe do Gabinete de Ação Social e Educação; 

1º Vogal efetivo: Rui Fulgêncio Piedade Costa, chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 

2º Vogal efetivo: Catarina Luzia Guerreiro Inácio Braga, técnica superior; 

Suplentes: Vânia Maria Beliz Ferreira e Norine da Cruz Brito, técnicas superiores; 

 

Júri (Motorista de ligeiros): 

Presidente: Maria José Rosa Moreira, chefe da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

1º Vogal efetivo: Rui Fulgêncio Piedade Costa, chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 

2º Vogal efetivo: Patrícia Isabel Bentes Fabela Louzeiro, técnica superior; 

Suplentes: Ana Cristina Gomes Pereira Paixão e Norine da Cruz Brito, técnicas superiores.” 
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 Intervenções 

Interveio a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para questionar o motivo de não se recorrer a elementos 

externos à autarquia para constituição do Júri, pois considera que um Júri interno poderá gerar 

alguma situação de favorecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que tem sido prática habitual o recurso a um Júri interno, pois a autarquia 

tem técnicos capacitados para o efeito e o Sr. Vereador Carlos Alves acrescentou que todos os 

concorrentes podem consultar o processo, questionar o Júri sobre qualquer duvida que tenham, os 

concorrentes são avaliados pelo seu curriculum, pela realização de provas, por entrevistas e os testes 

psicotécnicos são feitos por entidades externas, pelo que, não tem havido necessidade de constituir 

Júris com elementos externos, pois a autarquia tem técnicos credenciados, para os procedimentos 

abertos nas diversas áreas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções do PS e CH, concordar com a 

proposta acima transcrita, apresentada pelo Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica, respeitante à abertura de procedimentos concursais por 

tempo indeterminado, para seis assistentes operacionais (serviços serais) e cinco assistentes 

operacionais (motorista de ligeiros) e aprovar a composição dos respetivos Júris. ----------------- 

 

 

24. Cedência de sala polivalente do CADES ao Centro de Formação de Beja para formação 

– Proposta de definição de preço 

No âmbito do procedimento de Ajuste Direto n.º 2021642454 foi o Município de Serpa convidado pelo 

Instituto de Emprego e Formação Profissional – Centro de Formação Profissional de Beja a 

apresentar proposta para “Aquisição de serviços para a cedência de instalações para formação 

para a 6.ª ação EFA – B3 – Calceteiros”. 

De acordo com o Caderno de Encargos do procedimento, o espaço a ceder deveria estar 

devidamente equipado para o efeito e o contrato deveria abranger ainda os serviços de fornecimento 

de energia elétrica, água, acesso a casas de banho, limpeza do espaço e utilização de mobiliário 

adequado à formação.  

Atentando às características atrás descritas, consideraram os serviços que a Sala Polivalente do 

CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa que, de acordo com o 

Regulamento do espaço, se destina à “realização de reuniões, ações de formação, apresentações, 

etc.”  seria o local adequado para o propósito solicitado. 

De harmonia com o disposto no artigo 6.º, n.º 3, do Regulamento do CADES “Dependendo da 

respetiva disponibilidade, poderá a Sala Polivalente ser cedida a outras pessoas singulares ou 

coletivas, mediante pagamento.” Acrescenta o n.º 4 do mesmo artigo “Nestas circunstâncias a 

utilização da Sala Polivalente fica sujeita ao pagamento do valor mínimo de 15,00€, ao qual acresce o 

valor de 5,00€ por hora, a partir da segunda hora de utilização, até ao máximo de 35,00€,” 

Não obstante, considerando a natureza da entidade que solicita esta prestação de serviços e o 

propósito para o qual é solicitada, bem como o facto de se tratar de uma formação numa área em que 

o Município de Serpa tem tido dificuldade em encontrar recursos humanos e atentando a tratar-se de 

uma prestação de serviços continuada (1840h) que decorrerá até 26/09/2022, entenderam os 
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serviços, após contacto com os representantes da entidade, propor um valor de 4,40€/h (quatro euros 

e quarenta por hora), perfazendo um montante total de  8.096,00€ (oito mil e noventa e seis euros) 

para a cedência da Sala Polivalente do CADES ao Centro de Formação de Beja para formação para a 

6.ª ação EFA – B3 – Calceteiros. 

Face ao exposto, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação, propõe-se a aprovação do preço de 4,40€/h (quatro euros e quarenta por hora) para a 

cedência da Sala Polivalente do CADES ao Centro de Formação de Beja para formação para a 6.ª 

ação EFA – B3 – Calceteiros. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Intervenções 

Começou por intervir a Sr.ª Vereadora Paula Pais para dizer que não concorda com esta proposta, 

pois o IEFP usou durante muito tempo as salas do cine teatro para formação, passando depois para 

outros locais, mas isento do pagamento das respetivas taxas de utilização dos espaços e noutros 

municípios, neste tipo de formação, os espaços são cedidos gratuitamente. Atendendo à natureza da 

entidade, que já nos deu muito com a cedência de estagiários no nosso município e ao tipo de 

formação que está em causa (calceteiros), numa área em que a Câmara está muito necessitada, 

propõe que sejam revistos os valores e seja o assunto novamente negociado com a entidade. ---------- 

 

O Sr. Presidente informou que se trata de uma formação financiada pela União Europeia e cujos 

custos de utilização do espaço do CADES são elegíveis no âmbito da candidatura, pelo que, a 

autarquia não estará a encarecer os encargos do Centro de Formação de Beja com este curso, e a 

verba destina-se essencialmente ao apoio logístico que é prestado à entidade, além de que, se esta 

verba não for aplicada, ela será devolvida no âmbito da candidatura efetuada. ------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho acrescentou que, neste período de pandemia, a utilização de 

espaços por parte de entidades externas, exige um maior cuidado em termos de limpeza e 

higienização e implica que se tenha uma pessoa afeta exclusivamente à limpeza desse espaço, e 

nem todos os equipamentos cumprem os requisitos de segurança para este tipo de formação, pois 

são necessárias salas amplas, que permitam a sinalização de circuitos de entrada e saída 

independentes. Este curso de calceteiros tem muitas aulas práticas e o espaço exterior do CADES 

permitirá que essas aulas decorram nesse mesmo local. ------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com cinco votos a favor dos eleitos da CDU e 

Chega e um voto contra do PS, concordar com a proposta apresentada pela Divisão de 

Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica para o preço de 4,40€/h 

(quatro euros e quarenta) por hora, para a cedência da Sala Polivalente do CADES ao Centro de 

Formação de Beja para formação para a 6.ª ação EFA – B3 – Calceteiros. ------------------------------- 
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25. Proposta de protocolo de parceria entre o Município de Serpa e a Associação de 

Atletismo de Beja  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do protocolo a celebrar 
com a Associação de Atletismo de Beja, que se transcreve: 
 

Considerando que a Câmara Municipal de Serpa: 

A. Pretende posicionar o concelho como referência para a prática de atletismo, seja pela 

realização de eventos de nível distrital, regional, nacional e/ou internacional, quer pelas 

condições para a prática da modalidade sublinhando as potencialidades da região, 

constituindo-se como fator de atratividade do território, contribuindo para o desenvolvimento 

desportivo no concelho de Serpa. 

B. Pretender rentabilizar e infraestruturas desportivas para o desenvolvimento da modalidade. 

C. Pretende estimular e incentivar novas iniciativas e qualificar o apoio aos eventos que já se 

desenvolvem no âmbito da prática do atletismo. 

 

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

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

que representa os clubes que operam no Baixo Alentejo nesta modalidade; 

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

o atletismo tem tido um crescimento relevante em Portugal, sendo que atualmente são 

milhares os praticantes de “Running”; 

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

bem como a organizar um conjunto de eventos de elevada responsabilidade que o 

credibilizam como parceiro regular de autarquias e da Federação Portuguesa de Atletismo; 

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

desportivos organizados pelo Município de Serpa no âmbito das provas de atletismo. 

 

Assim, entre: 

 

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

com sede na Praça da Republica, nº 1 7830- 389 Serpa, representado neste ato por João 

Francisco Efigénio Palma, o qual outorga na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 

Serpa, no uso dos poderes que lhe foram legalmente conferidos na reunião do Executivo 

Camarário de_______________, adiante designado por Primeiro Outorgante;  

 

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

Identificação de Pessoa Coletiva número 501 923 659, com sede na Rua Pablo Neruda Nº1 A - 

7800-327 Beja, representada neste ato por Maria do Rosário Coelho Jerónimo Martins Figueira, 

o qual outorga na qualidade de Presidente da Associação de Atletismo de Beja - AABJ, no uso 

dos poderes que lhe estão legalmente conferidos nos termos dos respetivos estatutos, adiante 

designada por Segundo Outorgante; 

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

instituições, de conformidade com as cláusulas a seguir indicadas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

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

sentido de realizar um conjunto de ações de âmbito local, distrital e regional entre as épocas 

desportivas de 2021/22, 2022/23 e 2023/24 que permita desenvolver e dar mais visibilidade à 

modalidade no concelho de Serpa. 

CLÁUSULA 

SEGUNDA 

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

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

Serpa. 

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

respectivas vocações e meios, conforme descrito neste protocolo. 

3. As Partes Outorgantes assumem a realização de um conjunto de ações no sentido do 

envolvimento da comunidade local na modalidade 

 

CLÁUSULA 

TERCEIRA 

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

outorgante responsabiliza-se por administrar e organizar o seguinte: 
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Eventos a realizar em Serpa: 

 

 

Designação 2022 2023 2024 

 

A 

Organização e ajuizamento do “Dia do 

Atletismo”, destinado aos alunos do 1º 

ciclo do Ensino Básico (Serpa, V. N. S. 

Bento e Pias) 

X X X 

 

B 

Organização, ajuizamento, enquadramento 

técnico e logístico da Escalada de São 

Gens / Campeonato Distrital de Montanha 

por Escalões 

X X X 

 

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

a) No ano de 2022, não haverá direito a transferir verba, visto ter sido paga em 2020, ao segundo 

outorgante, a quantia de 800,00€, que visava garantir a realização dos respetivos eventos, mas que 

devido à pandemia Covid-19, não foi possível realizar. Assim, transita a verba e os eventos a realizar 

para o ano 2022; 

b) No ano de 2023 e 2024, transferir antecipadamente, para o segundo outorgante, a quantia de 

900,00€, a disponibilizar antes das competições, destinados a garantir a realização dos respetivos 

eventos, para fazer face às despesas inerentes aos prémios (taças e medalhas) e monetários (no 

caso do Campeonato Distrital) e ajuizamento das provas, bem como todo o apoio técnico necessário 

à realização dos eventos acima referidos; 

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

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

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

eventos de qualidade; 

d) Promover e divulgar o evento nos vários suportes de comunicação do Município; 

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

 

CLÁUSULA QUARTA 

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

referente aos eventos desportivos. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

1. O presente Protocolo de Parceria entra em vigor na data da sua assinatura; 

2. A duração prevista no número anterior pode ser interrompida por denúncia de qualquer das partes 

com antecedência mínima de três meses, até a conclusão do objeto do protocolo. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

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

de prévio acordo escrito das Partes Outorgantes. 

2. Os representantes das Partes Outorgantes obrigam-se mutuamente a cumprir as condições 
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estabelecidas no presente protocolo. 

3. Feito e assinado em duplicado, ficando cada um dos exemplares na posse de cada Outorgante. 

 

Serpa, de de 2021 

 

Município de Serpa 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Associação de Atletismo de Beja A 

Presidente da Direção 

 

 

 

26. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 220, referente ao dia 23 de 

novembro de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.895.378,73€ (um milhão, oitocentos e noventa e 

cinco mil, trezentos e setenta e oito euros e setenta e três cêntimos) e 53.084,86€ (cinquenta e três mil, 

oitenta e quatro euros e oitenta e seis cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

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

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara para fazer 

o ponto de situação da Covid-19 no concelho de Serpa, referindo que a autarquia se encontra em permanente 

contacto com as autoridades de saúde e que foi prestado apoio no alojamento e logística de alimentação de 

um grupo de emigrantes que se encontram na Casa do Jardim e as atividades da Câmara programadas para 

as próximas semanas, estão a ser revistas e será necessário reformular alguns dos eventos.  

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Carlos Alves que começou por dizer que o seu contacto telefónico está disponível, 

durante toda a semana, 24 horas por dia, para qualquer eleito que pretenda obter informações sobre a 

situação da pandemia no concelho, evitando assim que as redes sociais sejam usadas para debate sobre o 

assunto, com dados que nem sempre correspondem à realidade e aproveitou para explicar o trabalho que 

tem sido feito pela Proteção Civil e funcionários de diversos setores da autarquia, desde março de 2020.  

Informou ainda que, a partir da próxima segunda feira, o centro de vacinação voltará a funcionar novamente 

no Pavilhão Multiusos, para permitir melhoras condições de vacinação, quer para o reforço da Covid, quer 

para a gripe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Srª. Vereadora Paula Pais questionou sobre o processo de convocação para as vacinas, de quem é a 

responsabilidade, dado que há muitos utentes a ser convocados para a vacinação no período da manhã e o 

centro de vacinação só funciona no período da tarde.  

Face à atual situação da Covid no nosso concelho, perguntou ainda o que pretende a autarquia fazer quanto 

ao evento programado para o próximo fim de semana, o Cante Fest.  
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O Sr. Presidente informou que a Câmara está a rever o funcionamento dos eventos previstos para espaços 

fechados e a articular com os grupos corais e alguns até já mostraram indisponibilidade para participar, tendo 

já sido cancelado o convívio que era habitual entre os grupos corais, mas a cerimónia de abertura prevista 

para o cine teatro irá manter-se, pois é possível garantir as condições de segurança. Estamos a tratar do 

assunto, com o devido cuidado e equilíbrio, para não defraudar as expetativas, mas garantindo as condições 

de segurança, sem correr riscos.  

 

O Sr. Vereador Carlos Alves informou que a convocatória para a vacinação depende dos serviços centrais e 

não diretamente da ULSBA e a Câmara prestou atempadamente a informação de que o centro de vacinação 

iria funcionar no período da tarde no pavilhão Carlos Pinhão, mas infelizmente, houve utentes a receber 

convocatória para o horário e local errado.  

Sobre o evento Cante Fest, acrescentou ainda que a Câmara irá cumprir as regras da DGS, existe um plano 

de contingência e iremos testar as pessoas com testes rápidos, será exigido a apresentação de certificado de 

vacinação ou teste à entrada do edifício. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se a Sr-ª Vereadora Ana Moisão que começou por elogiar o trabalho que tem decorrido no centro de 

vacinação, bem organizado em termos logísticos e com o apoio da autarquia, mas referiu que continua a não 

concordar com a apresentação do mapa da situação epidemiológica no nosso concelho, pois considera que 

os dados deveriam ser apresentados por freguesias.  

Solicitou ainda o ponto de situação do arranjo das ruas previstos para Pias, nomeadamente a Rua do Outeiro, 

que tem o piso em mau estado e a estrada da Pipa, junto à Quinta dos Anjos, a reparação do corte que foi 

efetuado no asfalto, em que os moradores têm receio de passar o inverno naquelas condições.  

Alerta ainda para a situação da lixeira a céu aberto, junto à zona de atividades económicas de Pias, devido à 

falta de civismo das pessoas, mas é mau não só por questões ambientais, mas por ser um mau cartão de 

visita para quem entra na freguesia por aquela zona, pelo que, sugere a possibilidade de se fazer uma 

vedação, para evitar a continuidade daquela situação. 

Pergunta ainda como é efetuada a confeção de alimentos nas escolas do concelho e quantos técnicos 

existem no gabinete de arqueologia da autarquia. 

Gostaria também de saber se já existe novidades sobre a deslocação dos técnicos para avaliação da situação 

das muralhas (aqueduto) e em relação à Cidade das Rosas, referiu que em 2018 a Câmara anunciou um 

projeto de valorização que seria possível ser visitado pelo público, mas neste momento, é um sitio inacessível 

ao público. 

Informa ainda que reuniu com a Diocese de Beja para analisar a situação de abandono em que se encontra o 

património religioso no nosso concelho e constatou que a Diocese não tem um levantamento, um inventário 

das obras e pinturas existentes e felicita a iniciativa da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho na 

tentativa de angariar fundos para a pintura da igreja daquela freguesia. Embora seja um assunto da 

competência da Diocese, pergunta o que pretende a autarquia fazer sobre a situação do nosso património 

religioso.  

Pergunta para quando está previsto a reparação da fachada do posto de turismo em Serpa e solicita o ponto 

de situação sobre o Posto de S. Marcos, um projeto que teve um grande investimento e que se encontra sem 

atividade atualmente. 
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O Sr. Presidente começou por informar que a gestão do Posto de S.Marcos está cedido à Rota do Guadiana, 

mediante a celebração de um protocolo e é de facto um equipamento extraordinário, que precisa ser 

dinamizado e está a decorrer a preparação de um projeto interfronteiras, em que se propõe para S. Marcos 

um observatório de estrelas e temos já um pedido de entrevista com o promotor deste processo, para solicitar 

informações mais pormenorizadas.  

Sobre o posto de turismo de Serpa, é uma situação que nos preocupa, pois não se trata apenas de um 

problema de humidade na fachada, é um problema mais vasto e já está a decorrer um procedimento para a 

elaboração de um projeto completo, que irá incluir também uma intervenção na cobertura do edifício.  

Sobre o nosso património religioso, diz que a Câmara tem sempre colaborado com a Diocese e dá como 

exemplo as obras da igreja de Santa Maria, fruto da colaboração entre a Comissão Fabriqueira de Serpa, a 

Direção Regional de Cultura e a Câmara Municipal, tendo a autarquia suportado 80% da comparticipação 

nacional, da candidatura efetuada, para o reforço estrutural do edifício, tendo a Diocese ficado responsável 

por verificar a possibilidade de candidatura para as obras no interior. A Câmara continua disponível para 

colaborar com a Diocese e está também a estudar a possibilidade de utilização daquele património por parte 

do público, de forma a que se possa visitar as igrejas.  

Quanto à Cidade das Rosas, refere que é um património da Direção Geral de Cultura, que alega não ter 

condições para a sua conservação e é a Câmara que, mediante um protocolo costuma avançar com este tipo 

de trabalhos. 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho informou que a gestão dos refeitórios das escolas é da responsabilidade dos 

Agrupamentos de Escolas e a confeção dos alimentos é feita internamente nas escolas e a Câmara também 

presta apoio com funcionárias, pois tem competências para apoiar no pré-escolar e 1.ºciclo, sendo que na 

escola de Pias a opção foi a contratualização de uma empresa externa que faz a confeção dos alimentos. 

Informa ainda que a Câmara tem uma Divisão de Cultura e Património e dentro da divisão há uma equipa 

composta por um Arqueólogo, uma Historiadora de Arte e uma Arquiteta, que fazem o trabalho na área do 

património. 

Diz que, no geral, houve um aumento do conhecimento dos nossos sítios arqueológicos decorrentes das 

escavações dos olivais e em relação à Cidade das Rosas deu-se na altura muita importância e à luz daquilo 

que se conhece atualmente, não será assim tão importante. Somos o concelho com mais núcleos 

arqueológicos do País. Há um levantamento exigido pela Direção Geral de Cultura sempre que há um 

movimento de terras, mas o problema é que são sinalizados, mas depois são destruídos e não estão a ser 

protegidos, e na Cidade das Rosas temos um corredor de proteção que já foi vandalizado. Os donos das 

terras não estão a salvaguardar esse património. Há poucos anos fizemos a Carta Arqueológica e temos feito 

um bom trabalho, com poucos técnicos e estamos a fazer um trabalho de sensibilização para preservação do 

património arqueológico, junto das crianças e nas Oficinas Sénior. -------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho começou por dizer que, lamentavelmente, as lixeiras não existem apenas 

na ZAE de Pias, mas sim noutros locais do concelho e a Câmara já tem a decorrer um procedimento com a 

Agrimoura, que já deveria ter iniciado o trabalho de remoção destes materiais no dia 15 do corrente mês, mas 

devido a um problema na grua ainda não foi possível dar início aos trabalhos e a Câmara, internamente, não 

tem capacidade de limpeza de todas as lixeiras. Temos agendada uma ação de sensibilização com os 

empresários da construção civil, em colaboração com a Junta de Freguesia de Pias, para que nas obras que 
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não carecem de licenciamento, possam dirigir-se à respetiva junta de freguesia para solicitar um big bag para 

depositar os resíduos das obras, sendo posteriormente recolhidos pela Câmara. 

Informa ainda que a Câmara está a preparar um procedimento para vedar alguns espaços identificados no 

concelho e está a analisar orçamentos para aquisição de contentores de 30 m3 para tentar evitar as lixeiras a 

céu aberto.  

Refere ainda que vai verificar a situação exposta na Rua do Outeiro em Pias, se o problema terá sido 

motivado por roturas na rede de águas, ou se será necessário requalificar em termos de execução de ramais.  

Relativamente à Estrada da Pipa já contactou os moradores no sentido de dar conhecimento da situação na 

nossa central de asfalto, que está obsoleta e tem sido difícil arranjar componentes, no entanto, ontem já se 

retomou o trabalho da central e está previsto fazer esse trabalho na estrada da Pipa e nalgumas ruas do 

Fandanguinho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Informação enviada aos eleitos por email 

Dia 18 de novembro: 

«Na sequência da questão colocada pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, na reunião da Câmara Municipal 

realizada no dia 20 de outubro, relativa aos videoprojectores, a seguir transcreve-se a informação prestada 

pelo Gabinete de Ação Social e Educação sobre o assunto: 

A transferência de verbas para apoio ao funcionamento das escolas de pré-escolar e de 1º ciclo do 

concelho de Serpa, de acordo com os critérios atualmente em vigor, foi implementada a partir do ano 

letivo de 2019/2020, com deliberações de reunião de câmara de 18 de setembro de 2019; 2 de 

setembro de 2020 e 20 de outubro de 2021. 

A Câmara Municipal de Serpa, mediante proposta dos serviços, deliberou favoravelmente os critérios 

associados com base na Lei Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei 5/97) e respetiva regulamentação, 

sustentados em despacho anual do gabinete do ministro da educação, de acordo com o nº de salas 

em funcionamento e nº de alunos em cada agrupamento de escolas. 

Para além do apoio financeiro para aquisição de material didático e pedagógico a Autarquia procede, 

também neste âmbito, à aquisição direta de consumíveis (toneres e tinteiros), de acordo com as 

especificidades dos equipamentos instalados, e posteriormente efetua a respetiva distribuição pelas 

escolas. Este cálculo também é efetuado com base nos critérios referenciados e do conhecimento 

dos eleitos. 

Na primeira reunião de cada ano letivo do CME foi dado conhecimento desta transferência de verbas, 

nomeadamente em sede do conselho municipal de educação que antecedeu a abertura do ano letivo 

2020/2021 (CME de 11/09/2020). 

A situação não foi formalizada em sede de conselho municipal da educação no presente ano letivo 

porque o mesmo não se realizou, face ao ato eleitoral autárquico e respetiva reorganização de 

pelouros e de serviços. A comunicação com as direções de escola foi, no entanto, sempre efetuada, 

nomeadamente para aferição do nº de alunos, turmas e datas propostas para transferência das 

respetivas tranches, não tendo havido lugar à alteração dos critérios associados. 

Face ao exposto, cada escola tem absoluta autonomia para decidir que materiais didáticos e 

pedagógicos adquire, de acordo com os seus respetivos projetos pedagógicos e necessidades 
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manifestadas pelos docentes e educadores, cumprindo o município com as obrigações e 

competências associadas (obrigação legal do município). 

 

Relativamente à questão sobre videoprojetores colocados nas escolas do 1.º ciclo de Vila Nova de 

S.Bento, e não foram colocados em Vila Verde de Ficalho e respetivos critérios associados: 

O equipamento informático utilizado e distribuído pelas salas de aula de 1º ciclo e pré-escolar, de 

acordo com informação dos serviços, foi efetuado no ano letivo transato, em contexto pandémico, 

para prossecução do projeto "Cante nas Escolas" (projeto integrado no Plano Municipal de Combate 

ao Insucesso Escolar no Concelho de Serpa) que, face aos planos de contingência em vigor nas 

escolas, teve que concretizar-se online. 

Esta situação decorreu num contexto de crise e não numa circunstância de “apetrechamento 

planificado” e perante edifícios escolares com diferentes características, equipamentos e 

organizações espaciais e de rede net.  

Não foram colocados projetores de vídeo nas Escolas do 1.ºCiclo de Vila Nova de São Bento e de 

Vila Verde de Ficalho, uma vez que estes edifícios já dispunham destes equipamentos. 

Foram colocados projetores nos seguintes locais: 1 projetor de video no Jardim de Infância de Vila 

Nova de são Bento e 1 projetor de vídeo no Jardim de Infância de Vila Verde de Ficalho. 

Distribuição realizada: 

    AP´s PC Proj.Video Webcam+ 

micro 

Colunas Tela 

VNSB 
1.ºciclo 1 0 0 4 4 1 

JI 1 0 1 3 3 1 

VVF 
1.ºciclo 1 0 0 2 2 1 

JI 1 0 1 1 1 1 

 

Nota: AP's - dispositivo de rede usado para estender a cobertura de rede de internet» 

 

 

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: 

 

 Proposta de delegação de competências para a assunção de compromissos plurianuais  

 Proposta de alteração ao mapa de pessoal 

 Revisão n.º 4 ao orçamento e revisão n.º 3 ao plano plurianual de investimentos  

 Proposta de alteração ao Regimento da Câmara Municipal de Serpa 
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 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação  

 Licenças de recinto improvisado  

 Alteração de 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 

 Pedido de retificação de certidão de propriedade horizontal do prédio sito na Rua das Sete Casas, n.º 

11-A, em Vale de Vargo – Requerente: Manuel da Ascensão Mata Guerreiro 

 Destaque de parcela do prédio sito na Rua da Revolução, n.º 26 em Vale de Vargo – Requerente: 

António José Paulino Silveira 

 Pedido de parecer sobre constituição de compropriedade de prédios rústicos em Vila Nova de 

S.Bento – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples de prédio na freguesia de Vila Verde de 

Ficalho – Requerente: Herman de Waal 

 Pedido de parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico “Vale de Lagarinhos”, em Pias – 

Requerente: Joana Raquel Prior Neto  

 Direito de preferência do prédio sito na Rua das Portas de Beja, n.º 7 – 1.º andar, em Serpa – 

Requerente: Maria Ana Parelho Espernega Bexiga – Ratificação  

 Anúncio n.º 99749/2021 – Direito de preferência do prédio sito na Praça Serpa Pinto, em Serpa – 

Requerente: Magismano Mediação Imobiliária 

 Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias” – Proposta de subsidio 

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

no prédio art.º 291 secção F de Brinches – Requerente: Nelson José Lascas Vieira  

 Proposta de venda de livros usados 

 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – Designação de representantes 

 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Designação de representantes 

 Proposta de celebração de contrato de arrendamento para exploração do Bar do Castelo 

 Proposta de atribuição de “Tasquinhas” para eventos do Município 2022/2024 

 Proposta de abertura de procedimentos concursais por tempo indeterminado 

 Cedência de sala polivalente do CADES ao Centro de Formação de Beja para formação – Proposta 

de definição de preço 

 Proposta de protocolo de parceria entre o Município de Serpa e a Associação de Atletismo de Beja  

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17h45 da qual, para constar, se lavrou 

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

Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 18 

de outubro de 2021, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  
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Anexos da Ata n.º 24/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 24 de novembro de 2021 

 
 
 
ANEXO 1– Regimento da Câmara Municipal  

 

ANEXO 2  -  Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial para arranque e posterior plantação de 

olival no prédio art.º 291 secção F de Brinches – Requerente: Nelson José Lascas Vieira - Planta 

 

 

 


