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ATA N.º 6/2021 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 17 de março de 2021 

  

 

Presenças 

 

Presidente  Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

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

Afonso Borralho 
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ATA N.º 6/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 17 DE MARÇO DE 2021 

 

Nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 3 e artigo 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, alterada pela Lei 

n.º 28/2020, de 28 de julho e Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro, realizou-se por videoconferência (Zoom), a 

reunião do Órgão Executivo, no dia 17 de março de 2021, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos 

termos do n.º 3 e 4 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

Aprovação da Ata n.º 5/2021 

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 5, relativa à reunião realizada no dia 3 de março, a qual foi previamente distribuída por 

todos os eleitos. A ata foi aprovada, após ter sido efetuada a alteração solicitado pelo Sr. Vereador António 

Mariano, numa das suas intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. 1.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

3. 2.ª Alteração ao Orçamento e 1.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

4. Concurso Público 8/2021 – Empreitada de remodelação do edifício da Sociedade 1.º Junho Brinchense 

para a futura Casa do Rio 

5. CPI 2/2021 – Aquisição de gasóleo rodoviário – Proposta de adjudicação e aprovação da minuta do 

contrato 

6. Parecer sobre aumento de compartes nos prédios rústicos denominados “Carvalhal” e “Torrejões”, em 

Pias – Requerente: Telma do Rosário Carrinho Lança 

7. Parecer sobre aumento de compartes em prédios rústicos sitos em Serpa – Requerente: Pedro Beirão 

da Cruz – Proposta de alteração  

8. Anúncio n.º 60112/2021 - Direito de preferência do prédio sito na Rua da Barbacã, n.º 3 em Serpa – 

Requerente: Magismagno Mediação Imobiliária, Lda.  

9. Direito de preferência do prédio sito na Rua Quente, n.º 7 em Serpa – Requerente: Ana Cristina 

Milagres Abreu Palma  

10. Certificação de nome de rua (Rua do Caminho das Pazes, em Vila Verde de Ficalho) 

11. Certificação de nome de rua (Travessa dos Valinhos, em Vila Verde de Ficalho) 

12. Proposta de venda da parcela de terreno - Lote de terreno inscrito na matriz sob o artigo 4187 P, sito 

na União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Requerente: Manuel Martins Janeiro 

Veiga 

13. Pedido de apoio para edição de CD – Requerente: Plause 

14. Pedido de apoio para edição de CD – Requerente: Sons Vadios - Cooperativa Cultural, CRL 
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15. Pedido de apoio para realização de obras – Requerente: Sociedade Recreativa de Vales Mortos 

16. Centro Rural da Cruz da Cigana – Proposta de apoio financeiro 

17. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 ao prédio sito na Rua Jogo dos Paus, n.º 40 

e 48 em Pias – Requerente: Teresa Jesus Ataíde Moita 

18. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 ao prédio sito na Rua Becos do Carril, n.º 4 e 

Rua do Calvário, n.º 1 em Vila Verde de Ficalho – Requerente: Guarda Nacional Republicana 

19. Proposta de 2.ª alteração ao Loteamento titulado pelo Alvará 1/97, em Vila Verde de Ficalho – 

Requerente: João Manuel Almeida Monge 

20. Projeto de requalificação do Mercado de Vila Verde de Ficalho 

21. CIMBAL – Tramitação dos procedimentos no âmbito do acordo-quadro de automóveis elétricos e 

híbridos  

22. Ocupação de lugares de venda no Mercado Municipal de Serpa pelos operadores económicos em 

atividade 

23. Proposta de adesão ao Movimento Municípios pela Paz  

24. Proposta de protocolo com a Associação de Meteorologia – MeteoAlentejo 

25. Protocolo com a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social para reforço de 

verba para colocação de auxiliares de ação educativa   

26. Pedido de exclusão do âmbito de aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

27. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

28. Resumo Diário da Tesouraria  

 

 

 

ORDEM DO DIA 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

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

de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento 

de taxas, as seguintes entidades:  

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Partido Comunista 
Português 

1331 
2021/02/03 

Iniciativa partidária 
Dia 6/02 

Utilização do 
cine teatro de 

Serpa 

36,00€ 

Partido Comunista 
Português 

2226 
2021/02/23 

Iniciativa partidária 
Dia 27/02 

 

Utilização do 
cine teatro de 

Serpa 

 
105,00€ 

 

 

2. 1.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, nos termos 

do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido 

pelo Sr. Presidente, respeitante à 1ª alteração ao Orçamento da Câmara Municipal:  
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 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares questionou sobre o reforço de 68.000€ para a promoção e 

divulgação da rede de mercados, tendo o Sr. Presidente explicado que se trata de um procedimento dentro da 

candidatura dos mercados e que tem a ver com o trabalho de marketing, criação de layout, dos logotipos para 

todos os mercados do concelho, da sinalética e tem ainda outras componentes, como a criação de vídeos em 

função dos produtos e cada edifício irá ser equipado com um monitor, que irá passar informação sobre o 

mercado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. 2.ª Alteração ao Orçamento e 1.ª alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos 

Sobre este assunto, interveio o Sr. Vereador Manuel Soares para, em relação ao Salão Polivalente de A-do-

Pinto, perguntar qual é a data prevista para conclusão dos trabalhos, tendo o Sr. Presidente respondido que irá 

verificar o assunto com os respetivos serviços e depois será prestada essa informação. ----------------------------- 

 

 Deliberação 

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

deliberou, por maioria, com três abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 2.ª alteração ao 

Orçamento e 1.ª alteração ao PPI, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo 

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

 

 

4. Concurso Público 8/2021 – Empreitada de remodelação do edifício da 

Sociedade 1.º Junho Brinchense para a futura Casa do Rio 

Em informação datada de 27 de fevereiro do corrente ano, o Serviço de Aprovisionamento e Contratação 

Pública, refere que, tornando-se necessário proceder à abertura de concurso para a Remodelação do Edifício 

da Sociedade 1º de Junho Brinchense para a Futura Casa do Rio, em Brinches, constante do Plano Plurianual 

de Investimento do ano 2021 – 2 251 2016/6 Museu aberto – Valorização e qualificação da rede museológica 

municipal -, candidatada ao Programa PDR 2020 - Programa de Desenvolvimento Rural 2014/2020 Medida 10- 

LEADER Operação 10.2.1.6- Renovação das Aldeias, e uma vez que o valor estimado da obra é de 217.489,66€  

a acrescer a taxa de IVA legal em vigor, submetem a aprovação do Órgão Executivo, nos termos do artigo 36º, 

nº 1 do Código dos Contratos Públicos (adiante designado por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, 

de 29 de Janeiro, alterado, aditado e republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de Agosto, na sua 

atual redação conjugado com o artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, o respetivo 

processo de concurso. 

O concurso encontra-se cabimentado pelo número sequencial 23218/2021. ---------------------------------------------- 

 

 Intervenções  

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que gostaria de fazer umas observações sobre este assunto, mas que 

são as mesmas que têm feito desde há muito tempo e estão começando a ficar um bocadinho desagradados 

com o facto de as questões serem sempre as mesmas e sobre os mesmos pontos. Acredita que o Sr. Presidente 

já tenha falado com os serviços sobre este assunto, mas continuam as incongruências nas peças dos 
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procedimentos. No caderno de encargos, na clausula 36.º e que tem como titulo “Descontos nos pagamentos”, 

refere no n.º 1: “Para reforço da caução prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das 

obrigações contratuais, às importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais 

previstos, é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento”.  

 

No n.º 4 do artigo 37.º do Programa de Procedimento, está indicado: “Às importâncias que o empreiteiro tiver a 

receber em cada um dos pagamentos parciais previstos, é deduzido o montante, correspondente a 5% desse 

pagamento, salvo se o contrato fixar percentagem inferior ou dispensar tal dedução, a titulo de reforço da 

caução prestada, conforme o disposto no artigo 353.º, n.º 1 do CCP.” 

 

Mas como é que vai fixar percentagem inferior ou dispensar tal dedução, se no Caderno de Encargos, está 

estipulado que são 5%? 

 

O Sr. Presidente disse que a responsabilidade é sempre sua, mas já alertou os serviços e irá alertar novamente, 

tendo o Sr. Vereador Manuel Soares dito que esta será a última vez que irão falar neste assunto e no futuro, a 

manter-se a situação, irão votar contra as peças do procedimento e agora irão votar favoravelmente com a 

salvaguarda de correção dessas peças.  

 

O Sr. Presidente disse que percebe essa posição e têm razão, pelo que, após terminar a reunião, irá falar 

novamente com quem de direito sobre este assunto e no futuro estará mais atento para confirmar se a correção 

está feita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

De acordo com a informação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de 

concurso público, nos termos dos artigos 38º e artigo 19º, alínea b) do CCP, para a empreitada de 

remodelação do edifício da Sociedade 1.º de Junho Brinchense, para a futura Casa do Rio e aprovar a 

Minuta do Anúncio, Programa de Procedimento e Caderno de Encargos, nos termos da alínea c) do nº 

1 e nº 2 do artigo 40º do CCP, conjugado com a competência prevista no nº 1, alínea f) do artigo 33º, da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte 

integrante.  

 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta do respetivo Júri, que será composto 

pelos seguintes elementos efetivos:  

Presidente – Maria José Moreira 

Vogal – Pedro Daniel Rodrigues Crujo  

Vogal – António David Martinho Dias 

Elementos suplentes: 

Fernanda da Conceição Barradas 

Nuno Miguel Carvalho Canhita  
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5. CPI 2/2021 – Aquisição de gasóleo rodoviário – Proposta de adjudicação e 
aprovação da minuta do contrato 

De acordo com a informação do Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, datada de 11 do corrente mês de 
março, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o relatório final, abaixo indicado, relativo ao concurso 
público internacional para aquisição de gasóleo rodoviário simples e nos termos do artigo 76º, nº1 e artigo 148º, nº 3 do 
CCP, adjudicar o fornecimento ao concorrente posicionado em primeiro lugar - Petroibérica- Soc. de Petróleos Ibero 
Latinos, SA, no valor constante da proposta de € 515.221,00, até ao montante de €630.500,00, que cobrará, por litro o 
preço que vigorar no momento do abastecimento, deduzido do desconto fixo de 0,227€/litro, ao qual acrescerá o IVA 
calculado à taxa legal em vigor: 
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Em cumprimento do artigo 98º, nº1, do citado diploma legal, na sua atual redação, foi ainda deliberado, 
por unanimidade, aprovar a respetiva minuta do contrato, abaixo indicada e, nos termos do artigo 229-
A, nomear como Gestor do Contrato, o Técnico Nuno Miguel Carvalho Canhita.  
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6. Parecer sobre aumento de compartes nos prédios rústicos denominados 

“Carvalhal” e “Torrejões”, em Pias – Requerente: Telma do Rosário 

Carrinho Lança 

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

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao aumento de compartes decorrente 

da DOAÇÃO de Maria Gertrudes Engrola Delgado Trinca, em comum e partes iguais, aos seus filhos, José 

Maria Delgado Trinca, Luís Filipe Delgado Trinca e Marta da Conceição Delgado Trinca, um meio do prédio 

rústico denominado “Carvalhal”, sito ao artigo 11, da secção G, da freguesia de Pias, e também um meio do 

prédio rústico denominado “Torrejões”, sito ao artigo 49, da secção G, da freguesia de Pias, por não se verificar 

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

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

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. 
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7. Parecer sobre aumento de compartes em prédios rústicos sitos em 

Serpa – Requerente: Pedro Beirão da Cruz – Proposta de alteração  

Através de informação datada de 12 do corrente mês de março, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território informa que, vem o requerente solicitar a retificação (parcial) do pedido e certidão de parecer favorável 

ao aumento de compartes, conforme deliberação de 3 de março de 2021, nos seguintes termos: 

 

«Pedro Manuel Palma Beirão da Cruz, NIF 102.343.047, natural da freguesia de Campo Grande, concelho de 

Lisboa, casado, residente na Estrada de Benfica, no 519, 7º direito, em Lisboa, titular do Cartão de Cidadão 

numero 02174271 5ZZ6, emitido pela Republica Portuguesa e válido até 13 de marco de 2021, havendo 

requerido e obtido parecer favorável ao aumento de compartes, entre outros, nos seguintes prédios: 

 

1.º) Prédio misto, situado em “Herdade Vale das Éguas”, em Serpa, composto por parte rustica – cultura 

arvense, montado de azinho, oliveiras e horta, e parte urbana, rés do chão, na união das freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), concelho de Serpa, descrito na Conservatória do Registo Predial desse concelho sob 

o numero duzentos (freguesia de Serpa – Salvador), inscrito na matriz rustica sob o artigo 1 da secção M, e na 

matriz urbana sob o artigo 1186, da união de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), de que é 

comproprietário com a quota-parte de duzentos e noventa e seis de quatro mil, setecentos e oitenta e um avos 

(296/4781) 

 

2.º) Prédio rústico, denominado “Herdade da Charneca dos Pereiros”, situado em Serpa, composto por montado 

de azinho, cultura arvense e sobreiros, na união de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), concelho de 

Serpa, descrito na Conservatória do Registo Predial desse concelho, sob o numero duzentos e um, da freguesia 

de Serpa (Salvador), inscrito na matriz rustica sob o artigo 2 da secção O, da referida união de freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria), de que é comproprietário com a quota-parte de duzentos e noventa e seis de 

quatro mil, setecentos e oitenta e um avos (296/4781) 

 

3.º) Prédio rústico, denominado “Courela do Moio de Morais ou Campo da Mira”, situado em Serpa, composto 

por cultura arvense, na união de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), concelho de Serpa, descrito na 

Conservatória do Registo Predial desse concelho, sob o numero dois mil quatrocentos e três, da freguesia de 

Serpa (Salvador), inscrito na matriz rustica sob o artigo 226 da secção J, da referida 

união de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), de que é comproprietário com a quota-parte de sete 

de setenta e cinco avos do prédio (7/75). 

 

4.º) Prédio rústico, denominado “Cruz Nova”, situado em Serpa, composto por pomar, oliveiras e dependências, 

na união de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), concelho de Serpa, descrito na Conservatória do 

Registo Predial desse concelho, sob o numero dois mil quatrocentos e quatro, da freguesia de Serpa (Salvador), 

inscrito na matriz rustica sob o artigo 15 da secção J, da referida união de freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria), de que é comproprietário com a quota-parte de noventa e dois de seiscentos e vinte e três avos 

(92/623). 

 

O aumento dos compartes decorrerá das doações que tem ajustado fazer das suas quotas-partes, em comum 

e em partes iguais, a seus três filhos, Raquel de Santa Barbara Beirão da Cruz, Duarte de Santa Barbara Beirão 

da Cruz e André de Santa Barbara Beirão da Cruz. 
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Com o que, passarão os referidos Raquel de Santa Barbara Beirão da Cruz, Duarte de Santa Barbara Beirão 

da Cruz e André de Santa Barbara Beirão da Cruz a deter, cada um deles: 

- no prédio indicado em 1.º): duzentos e noventa e seis de catorze mil, trezentos e quarenta e três avos 

(296/14343) 

- no prédio indicado em 2.º): duzentos e noventa e seis de catorze mil, trezentos e quarenta e três avos 

(296/14343) 

- no prédio indicado em 3.º): sete de duzentos e vinte e cinco avos (7/225) 

- no prédio indicado em 4.º): noventa e dois de mil oitocentos e sessenta e nove avos (92/1869) 

 

Da análise ao pedido, proponho que a presente informação seja remetida para reunião de câmara para 

retificação da certidão emitida, nos termos solicitados.» ------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, retificar a deliberação proferida sobre este assunto, na 

reunião realizada no dia 3 de fevereiro de 2021, nos termos da informação acima exposta. ----------------- 

 

 

 

8. Anúncio n.º 60112/2021 - Direito de preferência do prédio sito na Rua da 

Barbacã, n.º 3 em Serpa – Requerente: Magismagno Mediação 

Imobiliária, Lda.  

Nº Pedido - 60112/2021; Data do Anúncio - 02-03-2021; Data de Disponibilização no Site - 02-03-2021 

Requerente - /Firma ou Denominação - Magismagno Mediação Imobiliária Lda 

Vendedor(es) – António José Horta Lérias 

Comprador(es) – José Manuel Rodrigues Faleiro Parreira Cano 

Identificação do Imóvel 

Descrição em Livro - ---- 
Descrição em Ficha - 2581 
Artigo Matricial - 4065 
Quota Parte - ---- 
Fração Autónoma - B 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 155 m2 
Área Total - ---- Hectares 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 

Localização do Imóvel 

Endereço - Rua da Barbacã n.º 3 
Distrito -Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 
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Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 45000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio 
19-03-2021 
 
Sobre este assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 5 do corrente mês de março, 
informa que, considerando a localização do prédio (Rua da Barbacã, n.º3, em Serpa, na (extinta) Freguesia de 
Santa Maria, a área bruta privativa (155,00m2) e o valor (45.000,00 euros), consideram 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 Rua da Barbacã, n.º 3 em Serpa, pelo valor proposto de 45.000€ (quarenta e cinco mil euros).  
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9. Direito de preferência do prédio sito na Rua Quente, n.º 7 em Serpa – 
Requerente: Ana Cristina Milagres Abreu Palma  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 5 do corrente mês de março, informa que os 
requerentes, na qualidade de comproprietários do imóvel sito na Rua Quente, n.º7, em Serpa, comunicam a 
intenção de procederem à venda do imóvel em causa. 
O pedido foi requerido por e-mail, e não através do site “casa pronta” (https://www.casapronta.pt/CasaPronta/).  
Considerando a localização do prédio (Rua Quente, n.º7, em Serpa), a área bruta (157,37m2) e o valor 
(65.000,00 Euros), consideram que a Autarquia poderá não ter 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 Rua Quente, n.º 7 em Serpa, pelo valor proposto de 65.000€ (sessenta e cinco mil euros).  
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10. Certificação de nome de rua (Rua do Caminho das Pazes, em Vila Verde 

de Ficalho) 
No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da Divisão de 
Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 26 de fevereiro do corrente ano, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, reconhecer a atribuição de “Rua do Caminho das Pazes”, ao seguinte arruamento 
em Vila Verde de Ficalho:  
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11. Certificação de nome de rua (Travessa dos Valinhos, em Vila Verde de 

Ficalho) 

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

Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 23 de fevereiro do corrente ano, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, reconhecer a atribuição de “Travessa dos Valinhos”, ao seguinte arruamento em 

Vila Verde de Ficalho: 

 

 

 



                                                                                     Ata n.º 6/2021 – 17 de março 

 

23 

 

12. Proposta de venda da parcela de terreno - Lote de terreno inscrito na 

matriz sob o artigo 4187 P, sito na União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) – Requerente: Manuel Martins Janeiro Veiga 

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

Humanos e Assessoria Jurídica, refere que, na sequência de deliberação do órgão deliberativo, proferida em 

sessão ordinária, realizada em 30/09/2020, sob proposta do órgão executivo, aprovada em reunião de 

22/09/2020, foi autorizada a desafetação de parcela de terreno do domínio público e integração no domínio 

privado, com a área de 185,000 m2, atualmente inscrita na matriz sob o artigo 4187 P, da União de freguesias 

de Serpa (Salvador e Santa Maria), prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob 

o número 4006/20210118. 

Considerando que, tal desanexação se deveu ao pedido de retificação de área do lote de terreno F, prédio 

urbano inscrito na matriz sob o artigo 2458, proveniente do artigo 2152, sito na referida freguesia, cuja 

propriedade do solo o órgão executivo deliberou vender ao superficiário, em 18/07/2017, e que ora se torna 

necessário determinar o preço de venda, para formalizar a respetiva alienação, conforme pedido do interessado 

Manuel Martins Janeiro Veiga, Doc. E/6920/2019, de 09/05, propõe-se que seja considerado o valor patrimonial 

apurado, 5.810,00€, acrescido das despesas de registo, no valor de 500,00€. 

Assim, propõe-se a venda da parcela de terreno com a área de 185,000m2, lote de terreno inscrito na matriz 

sob o artigo 4187 P, sito em Serpa, União de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 4006/20210118, pelo preço de 6.310,00€ (seis mil 

trezentos e dez euros) a Manuel Martins Janeiro Veiga, destinado a ampliação/retificação da área do lote de 

terreno onde se encontra edificada a sua habitação.  

Cabe ao órgão executivo, em conformidade com o disposto no artigo nº 33º nº 1, alínea g) do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as atualizações em vigor, 

deliberar sobre a venda do mencionado lote de terreno nas condições ora propostas. -------------------------------- 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, proceder à venda da parcela de 

terreno com a área de 185,000 m2, lote de terreno inscrito na matriz sob o artigo 4187 P, sito em Serpa, 

União de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Serpa sob o número 4006/20210118, pelo preço de 6.310,00€ (seis mil trezentos e dez euros) a Manuel 

Martins Janeiro Veiga, destinado a ampliação/retificação da área do lote de terreno onde se encontra 

edificada a sua habitação.  
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13. Pedido de apoio para edição de CD – Requerente: Plause 

Na reunião de 8 de julho de 2020, na sequência do pedido de apoio, por parte dos PLAUSE, uma banda de 

rock alternativo instrumental de Vila Nova de São Bento, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de 

acordo com a proposta da Divisão de Cultura e Património, atribuir um apoio de 630,00€ (seiscentos e trinta 

euros), para a produção e reprodução de 500 CD, com a contrapartida de disponibilização de exemplares para 

oferecer aos alunos do Secundário do Concelho de Serpa.  

 

Em 26 de fevereiro do corrente ano, a Divisão de Cultura e Património informa que, a contrapartida do apoio 

era de oferta de CD a 250 alunos do ensino secundário do concelho na reabertura do ano letivo 2020/2021. 

Contudo, a atualização do número de alunos do ensino secundário para 2020/2021, dá um total de 429, 

distribuídos da seguinte forma: 224, Escola Secundário de Serpa e 205, na Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural de Serpa, pelo que foi necessário reformular o orçamentado e o valor a atribuir. 

 

Assim, propõem para deferimento a aquisição à MasterCD da reprodução de 700 CD (250 para os PLAUSE e 

os restantes para distribuição pelos alunos), a um preço de 1,26€ p/unid. totalizando 882€ + IVA para o apoio 

solicitado. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 23208/2021. --------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, alterar a deliberação proferida em 8 

de julho de 2020 e atribuir ao grupo PLAUSE, um apoio de 882,00€ (oitocentos e oitenta e dois euros), a 

acrescer o IVA, para a reprodução de 700 CD, com a contrapartida de disponibilização de 429 

exemplares para oferecer aos alunos do ensino Secundário do concelho de Serpa. ---------------------------- 

 

 

14. Pedido de apoio para edição de CD – Requerente: Sons Vadios - 

Cooperativa Cultural, CRL 

A Divisão de Cultura e Património informa que a Sons Vadios apresentou uma proposta de parceria para apoio 

ao quarto disco de Celina da Piedade - "Celina da Piedade ao Vivo na Casinha". Este álbum conta com temas 

inéditos e versões que invocam o cancioneiro alentejano, com especial destaque para o cante e foi gravado no 

estúdio dos Xutos & Pontapés, com alguns convidados especiais. 

 
Solicitam o apoio financeiro de 1000€, tendo como contrapartida a oferta de 100 exemplares do CD, uma sessão 
de apresentação do disco com exibição do filme do concerto, seguida de tertúlia com o público (a calendarizar) 
e a inclusão do logotipo do município e da Casa do Cante em todos os materiais relativo à edição. 
A Unidade de Gestão Financeira procedeu aos respetivos cabimentos 23209 e 23210/2021. ---------------------- 
 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de apoio financeiro no valor 
de 1.000€ (mil euros), para Sons Vadios – Cooperativa Cultural, CRL, respeitante ao disco "Celina da 
Piedade ao Vivo na Casinha", com a contrapartida de oferta de 100 exemplares do CD, uma sessão de 
apresentação do disco com exibição do filme do concerto, seguida de tertúlia com o público (a 
calendarizar) e a inclusão do logotipo do município e da Casa do Cante em todos os materiais relativo 
à edição.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Pedido de apoio para realização de obras – Requerente: Sociedade 

Recreativa de Vales Mortos 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa que a Sociedade Recreativa de Vales 

Mortos solicita apoio financeiro para a realização de pequenas intervenções de melhoria nas suas instalações. 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulo III, propõem a atribuição 

de um subsídio pontual de 250 euros (duzentos e cinquenta euros). 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 23211/2021.  

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir à Sociedade Recreativa de Vales Mortos, um subsidio no valor de 250,00€ 

(duzentos e cinquenta euros), para apoio na realização de obras nas suas instalações. ----------------------- 

 

 

16. Centro Rural da Cruz da Cigana – Proposta de apoio financeiro 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em 11 do corrente mês de março, informa que 

o Centro Rural da Cruz da Cigana apresenta orçamento no valor de 750€ para projeto de arquitetura para 

obtenção de licença de utilização de um espaço para estabelecimento de bebidas, tal como reunião mantida 

com os serviços. 

O Centro Rural da Cruz da Cigana integra o Conselho Municipal do Movimento Associativo, com toda a 

documentação atualizada e conforme o seu Regulamento, propõem com base no Capitulo I – Artigo 6º, ponto 

1 alínea b) Apoio a atividades pontuais e ponto 2 alínea a) destinada à aquisição de bens e equipamentos, um 

apoio pontual no valor de 400€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir ao Centro Rural da Cruz da Cigana, um apoio financeiro no valor de 400,00€ 

(quatrocentos euros), para apoio no referido projeto de arquitetura. ------------------------------------------------- 

 

17. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 ao prédio sito na 

Rua Jogo dos Paus, n.º 40 e 48 em Pias – Requerente: Teresa Jesus 

Ataíde Moita 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a câmara municipal pode a todo o tempo, 

oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de conservação 

necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, na sequência do requerimento de Teresa de Jesus Ataíde Moita, os Serviços 

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

de 4 de março de 2021: 
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 Intervenções 

Sobre este assunto, interveio o Sr. Vereador António Mariano para dizer que, o edifício que se encontra em 

más condições de conservação, é o edifico da Sociedade 1.º de Dezembro, mas já há alguns anos que esta 

Sociedade não tem Direção, os sócios não têm qualquer intervenção dentro daquele espaço e existe apenas 
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um contínuo que está a explorar o bar, por isso, tem muitas dúvidas se a Sociedade 1.º Dezembro irá assumir 

essas obras, pelo que, questiona se não seria possível a Câmara avançar com essas pequenas obras, para 

evitar maior degradação do edifício. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, de facto, poderá acontecer o que foi referido, de que a Sociedade não tenha 

condições para fazer a obra, no entanto, o processo tem que prosseguir dentro do que está legalmente previsto 

e em ultima instância, poderá a Câmara avançar para a tomada de posse administrativa, mas geralmente é em 

situações em que exista fundamentação técnica para uma intervenção por parte da Câmara, quando existe 

perigo eminente de derrocada para a via pública, mas na atual situação do prédio, têm que ser feitas as 

notificações para os proprietários e o processo seguir os trâmites normais. ---------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

 

 
18. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 ao prédio sito na 

Rua Becos do Carril, n.º 4 e Rua do Calvário, n.º 1 em Vila Verde de 

Ficalho  – Requerente: Guarda Nacional Republicana 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a câmara municipal pode a todo o tempo, 

oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de conservação 

necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, na sequência do Relatório de Serviço datado de 5 de janeiro do corrente ano, da 

Guarda Nacional Republicana – Posto Territorial de Serpa, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 10 de março de 2021: 

 

 



                                                                                     Ata n.º 6/2021 – 17 de março 

 

33 

 

 



                                                                                     Ata n.º 6/2021 – 17 de março 

 

34 

 

 



                                                                                     Ata n.º 6/2021 – 17 de março 

 

35 

 



                                                                                     Ata n.º 6/2021 – 17 de março 

 

36 

 

 



                                                                                     Ata n.º 6/2021 – 17 de março 

 

37 

 

 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito.  
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19. Proposta de 2.ª alteração ao Loteamento titulado pelo Alvará 1/97, em 

Vila Verde de Ficalho – Requerente: João Manuel Almeida Monge 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, datada de 10 do corrente mês de março, da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território: 

 

A. Análise: 

 

1. Âmbito do pedido: 

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

de Alteração à licença de loteamento no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação 

(RJUE), consagrado pelo Decreto-lei nº555/99 de 16 de dezembro na sua atual redação. 

 

2. Caracterização do pedido: 

Trata-se do pedido de licenciamento da 2ª alteração ao loteamento titulado pelo Alvará n.º1/1997, 

aprovado por deliberação de Câmara de 14 de Agosto de 1997, com 1ª alteração aprovada por 

deliberação de Câmara de 02 de abril de 2003, referente ao prédio sito na Rua das Forças Armadas e 

Rua da Fábrica, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 602 e descrito na CRPSerpa sob o n.º 

00463/021089, da Freguesia de Vila Verde de Ficalho, em Serpa, com área total de 5382 m2.  

O loteamento é composto por 10 lotes.  

O pedido é requerido pelo comproprietário dos lotes 1 e 2. 

A proposta de alteração ao loteamento apresentada, consiste na alteração de uso dos Lotes 1 e 2, para 

uso destinado a Habitação. 

 

3. Enquadramento no PDM de Serpa: 

A área de intervenção do loteamento enquadra-se, de acordo com o definido no Regulamento do PDM 

de Serpa, na categoria de “Solo Urbano: Espaços Centrais e Residenciais” (Art.º 43º). 

Verifica-se que a alteração ao loteamento proposta, que consiste na alteração de uso dos Lotes 1 e 2 

para Habitação, cumpre com os usos previstos no Quadro Regulamentar do Solo Urbano constante no 

Anexo 4 do Regulamento mencionado, para a zona onde o loteamento se insere: 
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4. Quadro de Síntese: 

 

 
 

5. Cedências: 

Não há alteração nas áreas de cedência do loteamento, uma vez que a proposta não prevê a alteração 

do número de lotes nem da área de construção existentes. 

 

6. TRIU: 

Não há lugar ao pagamento de taxas relativamente ao reforço das infraestruturas urbanísticas, uma 

vez que a alteração ao loteamento não prevê a alteração do número de lotes nem da área de construção 

existentes. 

 

7. Autorização dos restantes proprietários (n.º3 do Art.º27º do RJUE): 

O pedido vem acompanhado da autorização escrita dos titulares da maioria dos lotes constantes do 

alvará de loteamento, a declarar que nada têm a opor à alteração ao loteamento proposta. 

 

8. Valores Patrimoniais: 

Verificando-se que o edifício localizado no Lote 1, se encontra definido como “Valores Patrimoniais: 

Bens Culturais Imóveis Inventariados”, estando designado na Lista de sítios arqueológicos e 

monumentos classificados constante no Anexo 3 do Regulamento do PDM de Serpa, como “Antiga 

Fábrica de Moagem”, foi solicitada informação à Divisão de Cultura e Património, sobre a possibilidade 

da alteração de uso pretendida, e as condicionantes/ ou outras, que se considerem necessárias 

salvaguardar, sobre o edifício em causa, não tendo sido ainda remetida para este processo, essa 

informação. 
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B. Proposta: 

 

Face ao supra exposto: 

 

B.1) submete-se à consideração Superior o seguimento do processo para deliberação sobre a aprovação 

da alteração ao loteamento proposta, tendo em conta o indicado no ponto 8) desta Informação, sendo que, 

na alteração ao loteamento que se propõe aprovar, não vão ser alteradas as características do edifício, 

considerando-se, por isso, que as medidas de salvaguarda a propor para o mesmo deverão ser analisadas 

posteriormente, na fase de Licenciamento das obras que o Requerente pretenda executar posteriormente 

no edifício; 

  

B.2) havendo decisão Superior favorável ao indicado no ponto B.1), considera-se que o pedido reúne as 

condições exigíveis para ser deferido, propondo-se a deliberação sobre a aprovação da 2ª alteração ao 

loteamento titulado pelo Alvará n.º1/97, em reunião de Câmara. 

 

De acordo com o definido no n.º7 do Art.º27º do RJUE, a alteração da licença dá lugar a aditamento do 

alvará, devendo a mesma ser comunicada oficiosamente à Conservatória do Registo Predial para efeitos de 

averbamento, contendo a comunicação os elementos em que se traduz a alteração.» --------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a segunda alteração ao 

loteamento, em Vila Verde de Ficalho, titulado pelo alvará n.º 1/97, cuja memória descritiva, planta de 

síntese e planta de localização constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 

 

20. Projeto de requalificação do Mercado de Vila Verde de Ficalho 

Sobre o assunto designado em epígrafe, o Serviço de Apoio Técnico da Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais, em informação datada de 11 do corrente mês de março, refere que, inserido na candidatura “Serpa, 

Mercados em Rede”, pretende-se com esta intervenção fazer uma reabilitação e requalificação do edifício do 

Mercado Municipal em Vila Verde de Ficalho. 

Pretende-se com esta intervenção não só melhorar o edifício existente que se encontra em mau estado como 

também dotar a totalidade do edifício das medidas de deteção, alarme e extinção de incendio e dar um melhor 

nível de conforto e higiene. 

A proposta apresenta uma substituição da cobertura existente em toda a totalidade do mercado (incluindo todo 

o tratamento e pintura dos perfis metálicos para dar maior resistência e durabilidade) e a substituição de todos 

os algerozes, caleiras e tubos de queda existentes de encaminhamento das águas pluviais.  

Irão ser tratadas as patologias existentes nas paredes interiores e exteriores do edifício, e o mesmo irá ser 

pintado totalmente.  

Todos os vão exteriores (portas e portões) irão ser recuperados e o portão que divide a zona das bancas 

tradicionais e o talho irá ser substituído. 

As intervenções têm por objetivo melhorar as condições térmicas e acústicas e a sua eficiência energética, 

sendo proposta a substituição de toda a iluminação artificial por sistema de iluminação LED. 
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Estima-se para esta intervenção um investimento de 38.973,84€, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, 

considerando: 

 
Estima-se um prazo de 60 dias para a execução dos trabalhos indicados, considerando os difíceis acessos ao 

edifício e a ser uma obra de reabilitação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de requalificação do Mercado de Vila 

Verde de Ficalho, de acordo com memória descritiva e respetivas peças desenhadas, que se anexam à 

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

 

 

21. CIMBAL – Tramitação dos procedimentos no âmbito do acordo-quadro 

de automóveis elétricos e híbridos  

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica remete para apreciação e 

deliberação da Câmara Municipal, a atribuição de Mandato à CIMBAL, para que esta promova a tramitação do 

procedimento de consulta prévia para aluguer operacional de um veículo elétrico e/ou híbrido, ao abrigo da 3ª 

Fase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública, financiado pelo Fundo Ambiental. 

Pela atribuição de Mandato ficará a CIMBAL e a respetiva central de Compras legitimada para proceder, em 

representação do Município de Serpa, à instrução e tramitação do referido procedimento de consulta prévia. 

Para o efeito, remete-se ainda, Minuta de Contrato de Mandato Administrativo, que se submete igualmente a 

aprovação da Câmara Municipal. 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a atribuição de Mandato à CIMBAL, para que esta 

promova a tramitação do procedimento de consulta prévia para aluguer operacional de um veículo 

elétrico e/ou híbrido, ao abrigo da 3ª Fase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração 

Pública, financiado pelo Fundo Ambiental, bem como aprovar a Minuta do respetivo Contrato de 

Mandato Administrativo, acima transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

22. Ocupação de lugares de venda no Mercado Municipal de Serpa pelos 

operadores económicos em atividade 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, datada de 25 de fevereiro do corrente ano: 

 

«1-Período de realização das obras do mercado municipal 

No período de realização das obras do mercado municipal de Serpa foram cedidos espaços de venda na tenda 

improvisada para funcionamento do mercado (para todos os vendedores interessados); foram decididas 

condições de apoio (suspensão de pagamento de rendas a todos os comerciantes abrangidos pelo 

encerramento do mercado, de acordo com deliberação de câmara de 25/07/2018); foram subarrendados 

prédios para o funcionamento de lojas e, criadas expetativas de continuidade de ocupação de lugar no edifício 

remodelado. 

 

2-Continuidade da atividade 

Mantém interesse em desenvolver a sua atividade, no mercado municipal remodelado, os operadores 

económicos a seguir indicados: 

 Espaços de loja existentes antes da remodelação: 

-Francisco José Pacheco Afonso- talho; 

-Francisco Engrola-peixaria; 

-Maria José Vale de Rãs- café /bar; 

-Maria da Encarnação Pereira-venda de pão; 

-Carla de Jesus Colaço-charcutaria; 
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-Rosa Maria Cabral Fernandes- venda de flores e outros produtos; 

- Lídia da Encarnação Favinha Malveiro Mestre-venda de legumes e fruta; 

 

 Utilização das bancas antes da remodelação: 

-José Domingos Paraíba-4 bancas-venda de legume e fruta; 

- Rosa Maria Cabral Fernandes-1 banca-venda de flores e outros produtos; 

-Joaquim Horta- 4 bancas -venda de legumes e fruta. 

 

3- Contrato suspenso 

O contrato de concessão de loja celebrado com Rosa Maria Fernandes, em 21/08/2014, com início em 

01/09/2014, estipula o prazo de vigência na cláusula terceira do seguinte modo: 

 “Nº1- A concessão da loja é atribuída a título excecional por 3 anos, suscetível de renovação por iguais e 

sucessivos períodos de 1 ano. 

Nº2-A cessação do contrato de concessão celebrado nos termos do número anterior, não confere à segunda 

outorgante direito a qualquer indemnização, devendo ao mesma ser notificada no prazo de 60 dias. 

Nº3-A concessão de ocupação da loja será suspensa assim que necessário, para realização de obras de 

qualificação do mercado, que se estima ocorrer no próximo ano”. 

Tendo em consideração o período de encerramento do mercado e posterior reabertura, poder-se-á concluir: 

 A vigência do contrato deveria ocorrer de 01/09/2014 até 01/09/2017; 

 A partir de 15/09/2016 foi suspenso (segundo notificação enviada); 

 Esteve aberto 2 anos e 15 dias (faltava 11 meses e meio para terminar o prazo aquando da notificação 

de suspensão); 

 Caso a reabertura do mercado ocorra em abril de 2021 a suspensão termina e continua a decorrer o 

prazo até março de 2022, data do término do contrato, com possibilidade de renovação; 

 Poderá ser renovado, com comunicação no prazo de 60 dias antes de terminar, nas condições ora 

propostas.  

 

4-Proposta de atribuição de espaços de venda 

4.1 - Conforme previsto no artigo 40.º do Regulamento do Mercado Municipal de Serpa, aprovado e publicado 

no D.R, nº 33, 2ª série, de 17 de fevereiro de 2020: “Os operadores ou vendedores que à data da entrada em 

vigor do presente Regulamento já forem titulares do direito de ocupação de lugares de espaços de venda 

mantém o direito de ocupação pelo prazo de 3 (três) anos, a contar da entrada em vigor do presente 

Regulamento, sem possibilidade de renovação.”; 

4.2 - Face às decisões tomadas de apoio aos vendedores do mercado, aos interesses manifestados pelos 

operadores económicos na ocupação de espaço no mercado nas condições que detinham antes do início da 

obra e, tendo em conta o disposto no artigo 40.º do Regulamento do Mercado Municipal de Serpa em vigor, 

propõe-se que sejam atribuídos aos operadores económicos em atividade, por um período de 3 anos, espaços 

de venda equiparados aos  que ocupavam antes das obras, sendo  aplicados os valores definidos no artigo 30º 

da tabela de taxas do Regulamento de Taxas e outras receitas municipais, publicado no DR. 2ª série, nº 111, 

de 09/06/2010;  

4.3 - O direito de ocupação não pode ser renovado, devendo proceder-se a abertura de procedimento para 

atribuição de lugares de venda decorrido esse prazo, conforme previsto no artigo 9º do mencionado 

Regulamento; 
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4.4 - Atribuição dos seguintes espaços de venda: 

 Lojas no mercado remodelado 

- Francisco José Pacheco Afonso-atribuição de talho nº1, com a área de 21,10m2, pelo valor de 126,60 euros; 

- Francisco Engrola- atribuição de peixaria, com a área de 27,50 m2, pelo valor de 137,59 euros; 

-Maria José Vale de Rãs- atribuição de café /bar, com a área de 32,40 m2, pelo valor de 194,40 euros; 

-Maria da Encarnação Pereira- atribuição de Loja nº 1, com a área de 10,50m2, destinada a venda de pão, pelo 

valor de 63,00 euros; 

-Carla de Jesus Colaço- atribuição de loja com a designação de padaria, com a área de 21,30m2, destinada a 

charcutaria e a venda de produtos regionais, pelo valor de 127,80 euros; 

-Rosa Maria Cabral Fernandes- continuidade do contrato celebrado até final de março de 2022 e sua renovação 

por 2 anos, até final de março 2024- atribuição de loja com a designação outros produtos, com a área de 

21,30m2, destinada a venda de flores e outros produtos, pelo valor de 126,00 euros, valor constante do contrato. 

 

Bancas permanentes no mercado remodelado 

-José Domingos Paraíba-4 bancas-venda de legumes, pelo valor de 25,00 euros; 

- Rosa Maria Cabral Fernandes-1 banca-venda de flores e outros produtos, pelo valor de 6,25 euros; 

-Joaquim Horta- 4 bancas -venda de legumes, pelo valor de 25,00 euros; 

- Lídia da Encarnação Favinha Malveiro Mestre- 4 bancas-venda de legumes e fruta, pelo valor de 25,00 

euros; 

 

5- Decisão 

Face ao exposto e de harmonia com o previsto nos artigos 39º e 40º do Regulamento do Mercado Municipal de 

Serpa em vigor, cabe ao órgão executivo deliberar sobre a atribuição dos lugares de espaços de venda no 

mercado municipal de Serpa aos operadores económicos em atividade e, que à data da entrada em vigor do 

mencionado regulamento e início das obras eram titulares do direito de ocupação, por um período de 3 anos, 

sem possibilidade de renovação, nas condições propostas no ponto 4.»  

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à atribuição dos lugares de 

espaços de venda no Mercado Municipal de Serpa aos operadores económicos em atividade e, que à 

data da entrada em vigor do mencionado regulamento e início das obras eram titulares do direito de 

ocupação, por um período de 3 (três) anos, sem possibilidade de renovação, nas condições propostas 

no ponto 4 da informação técnica, cima transcrita. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

23. Proposta de adesão ao Movimento Municípios pela Paz  

O Gabinete de Ação Social e Educação, informa que o Movimento Municípios pela Paz (MMP) foi constituído 

em outubro de 2016, no âmbito de um Encontro de Municípios e do Conselho Português para a Paz e 

Cooperação. Neste Encontro, foi aprovado o Manifesto com os 10 compromissos pela Paz, documento 

orientador do respetivo movimento. 
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São 32 os municípios à data aderentes, que ao longo do ano dinamizam ações pela Paz, com o envolvimento 

das respetivas comunidades; perspetivando-se, a 5 de junho de 2021, a promoção da iniciativa nacional 

“Encontro pela Paz”, a realizar em Setúbal (município anfitrião) e sob a responsabilidade do Conselho 

Português para a Paz e Cooperação. 

 

A Srª Vereadora Odete Borralho participou em reunião, mediante convite, do MMP, na data de 26 de fevereiro, 

tendo sido lançado o repto ao Município de Serpa de adesão a este Movimento. Assim, coloca-se a deliberação 

de reunião de câmara a adesão do Município de Serpa ao MMP, mediante cumprimento dos 10 compromissos 

que integram o respetivo manifesto e preenchimento da respetiva ficha de adesão, abaixo indicada. 

 

10 compromissos dos municípios pela paz: 

Os municípios que integram o movimento Municípios pela Paz comprometem-se a: 

1. Considerar que a paz é essencial à vida humana e uma condição indispensável para o progresso, o bem-

estar, a democracia e a liberdade dos povos, um mundo melhor para toda a humanidade; 

2. Reconhecer que a defesa do espírito e dos princípios da Carta das Nações Unidas e da Constituição da 

República Portuguesa são a base fundamental para promover a liberdade, a democracia, o fim das guerras, a 

conquista da paz, a afirmação da soberania e independência nacionais, o desenvolvimento de relações 

internacionais equitativas e pacíficas e uma política de amizade e cooperação com todos os povos do mundo; 

3. Fomentar uma cultura de paz sustentável nos seus territórios que dê prioridade à defesa dos direitos 

fundamentais da população nas várias áreas, incluindo a elevação do nível cultural, assim como a eliminação 

das desigualdades e de todo o tipo de violência; 

4. Promover o conhecimento e a defesa da Carta da ONU e dos princípios aí consagrados, nomeadamente 

junto das novas gerações, como: o respeito da soberania; o não recurso à ameaça ou uso da força; o respeito 

pela integridade territorial dos Estados; a resolução pacífica dos conflitos internacionais; a não ingerência nos 

assuntos internos dos Estados; o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais; o direito à 

autodeterminação dos povos; a cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o progresso da 

humanidade; 

5. Promover a solidariedade entre os povos, dar particular atenção aos povos vítimas de agressão e ingerência 

e desenvolver atividades de incentivo à cooperação como alternativa à guerra, contribuindo para o 

desenvolvimento de uma cultura de paz; 

6. Afirmar como urgente o fim das armas de extermínio em massa, nomeadamente as armas nucleares, assim 

como o desarmamento geral e controlado; 

7. Incentivar a educação para a paz, nomeadamente junto das novas gerações, em prol dos valores da paz, da 

amizade, da solidariedade, da cooperação, da dignidade e da equidade, valores que devem caracterizar as 

relações entre os povos; 

8. Desenvolver atividades em colaboração com outras entidades, designadamente autarquias, associações, 

sindicatos e escolas que contribuam para promover a liberdade, a democracia, o fim das guerras e outras 

ocupações e ingerências, o desarmamento geral e controlado, a afirmação da soberania e independência 

nacionais, o desenvolvimento de relações internacionais equitativas e pacíficas, uma política de amizade e 

cooperação com todos os povos do mundo, condições indispensáveis à paz; 

9. Promover o intercâmbio de experiências e a promoção de iniciativas convergentes entre as entidades que 

integrem o movimento Municípios pela Paz e divulgar atividades já existentes, designadamente nas áreas da 

educação para a paz e da cultura de paz; 
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10. Promover um calendário de iniciativas públicas que assinalem, nomeadamente, o Dia Internacional da Paz 

(21 de setembro), o Dia Internacional para a Abolição Total das Armas Nucleares (26 de setembro), o Dia 

Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz (6 de abril), e os bombardeamentos nucleares de 

Hiroxima e Nagásaqui (6 e 9 de agosto). 

 
Movimento Municípios pela Paz 

Ficha de Adesão 
Considerando que a Paz é um bem e um direito essencial à vida humana e uma condição indispensável para o progresso, 
bem-estar, democracia e liberdade dos povos, sem a qual é impossível o desenvolvimento sustentável. Reconhecendo 
que a promoção da Paz é um desígnio de todas as nações e neste contexto os municípios têm um papel fundamental 
enquanto garantes da democracia e da participação das populações. 
 
Comungando dos valores e princípios humanistas consagrados na Constituição da República Portuguesa e na Carta dos 
Direitos Humanos e impulsionados por este Movimento, adere ao Movimento de Municípios pela Paz; 
Comprometendo-se a: 

1) Implementar os 10 Compromissos pela Paz definidos por este Movimento; 
2) Colaborar nas atividades definidas pelo movimento, sempre que possível, envolvendo a comunidade local e as 

entidades que a integram. 
 
Município: 
Morada: 
Código Postal: 
Telefone: 
Email: 
 

 Intervenções 
Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares questionou sobre os custos envolvidos, sobre a existência 

de uma quota, tendo o Sr. Presidente informado que não existe uma quota, por se tratar de um Movimento e 

não de uma Associação, mas sim o cumprimento dos compromissos acima expostos, embora a Câmara já 

tenha participado em algumas ações, mas de uma maneira mais informal.  

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse ainda que, considera que não é necessário aderir a este Movimento para 

preconizar a Paz e que a Carta da ONU seja divulgada e além disso, a participação em determinadas ações 

poderão trazer custos que agora nem são contabilizáveis, pelo que, irão abster-se na votação deste assunto, 

por entenderem que não há, neste momento, uma mais valia para o concelho na adesão a este Movimento, 

porque não há nada do que está referido nos Compromissos, que não possa ser feito sem a adesão ao 

Movimento, inclusivamente, poder ou não, colaborar nas iniciativas. ------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse ainda que, o facto de não ter uma quota, não ter custos acrescidos, ser possível a 

partilha de informações e organizar ações de forma articulada e que tenham mais visibilidade, leva a que faça 

sentido aderir a este Movimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos eleitos do PS, 

aderir ao Movimento Municípios pela Paz. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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24. Proposta de protocolo com a Associação de Meteorologia – 

MeteoAlentejo 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude apresenta a seguinte proposta de protocolo a 

celebrar com a Associação de Meteorologia – MeteoAlentejo e informa que a Unidade de Gestão Financeira 

procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 23214/2021: 

 

Protocolo de Cooperação 
 (Comparticipação Financeira) 

 
Primeiro Outorgante: 
 
Tomé Alexandre Martins Pires, Presidente da Câmara Municipal de Serpa e nessa qualidade representante do respetivo 
Município, pessoa coletiva número nº 501112049, com sede na Praça da República, em Serpa, conforme previsto no 
artigo 35.º nº1 a) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Segundo Outorgante: 
 
Luís Manuel Baleizão Pereira Mestre, titular do cartão de cidadão nº 14130976 válido até 28 de agosto de 2022, com 
residência na Rua João Valente 22 em Serpa, Presidente da Direção da Associação de Meteorologia – MeteoAlentejo, 
contribuinte n.º 516181963 com sede na Rua João Valente, 22 em Serpa e, nessa qualidade representante da respetiva 
associação. 
 
Entre os outorgantes acima indicados é celebrado o presente protocolo, ao abrigo do disposto no artigo 23.º do 
Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, publicado no DR, 2ª Série e, de acordo com a deliberação 
de câmara que determinou o respetivo apoio financeiro, proferida em reunião realizada em ___/___/___. 
É, livremente e de boa – fé, assinado o presente protocolo, que se rege pelas normas do regulamento ora identificado e, 
pelas seguintes cláusulas:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto 

No âmbito de cooperação entre as partes o presente protocolo, tem por objeto específico o apoio financeiro, ao segundo 
outorgante, destinado atividades de colaboração com o Município. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Comparticipação financeira 

1- O primeiro outorgante atribui ao segundo outorgante, um subsídio no valor de 2 000,00€ (dois mil euros) para a 
prossecução do objeto definido na cláusula primeira.    
  2 - O pagamento da comparticipação financeira será efetuado em prestações, de acordo o estipulado no artigo 14º do 
Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo em vigor. 
3- O pagamento das prestações das comparticipações financeiras pressupõe a apresentação de documentos válidos, 
previstos em legislação aplicável, respeitantes à situação regularizada perante a segurança social e autoridade tributária; 
comprovativo de inscrição no Registo Central de Beneficiário Efetivo (RCBE; ausência de dívidas ao Município de Serpa, 
bem como outros previstos no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo).   
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações do segundo outorgante 

Cabe ao segundo outorgante o cumprimento das seguintes obrigações: 
a) Instalação de painéis informativos com transmissão de dados meteorológicos em tempo real e previsão para 

três dias, no Posto de Turismo de Serpa, Piscina Municipal Descoberta de Serpa e Pias, Piscina Municipal 
Coberta de Serpa, podendo este locais ser alternados de acordo com as necessidades; 

b) Colaboração nas comemorações do Dia Meteorológico Mundial, junto das escolas; 
c) Divulgação no Serpa Informação do resumo meteorológico mensal das localidades (Serpa, Pias e Vila Verde 

de Ficalho) do Concelho onde a Associação tem estações;  
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d) Divulgação dos dados meteorológicos, em tempo real no site do Município; 
e) Divulgação das condições meteorológicas, sempre que possível, nas iniciativas do Município; 
f) Fornecer informação relacionadas com o tempo, nomeadamente na ocorrência de fenómenos extremos. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

Obrigações do primeiro outorgante 
1- Cabe ao Município de Serpa o acompanhamento e o controlo deste protocolo, assistindo-lhe o direito, de por si ou por 
terceiros fiscalizar e monitorizar a execução das ações. 
2- Poderá ser exigido, pelo primeiro outorgante, a apresentação de relatório de execução de atividades e execução 
financeira. 
3- O primeiro outorgante deve cumprir os prazos de libertação de verbas, conforme previsto na cláusula segunda, salvo 
circunstâncias excecionais atempadamente justificadas. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Incumprimento  

1- O não cumprimento, por parte do segundo outorgante, das atividades apresentadas na colaboração, não devidamente 
justificada, confere à Câmara Municipal o direito de anular, total ou parcialmente, os apoios definidos e ainda em curso, 
bem como à exigência de reembolso das quantias entregues e poderá comprometer a atribuição de apoios em futuras 
candidaturas. 
2- O não cumprimento de qualquer obrigação prevista no presente protocolo poderá originar o pedido de resolução pela 
contraparte, mediante aviso prévio de 30 dias. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

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

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

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

CLÁUSULA OITAVA 
Período de vigência 

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e é válido até final do ano civil em que foi celebrado. 
 
Assim o outorgaram. 
 
O presente protocolo foi feito em 2 (dois) exemplares, que vão ser assinados pelas partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
Serpa, ____ de _______   de 2021 
 
O Primeiro Outorgante                                                                O Segundo Outorgante 
 
 (Tomé Alexandre Martins Pires)                                       (Luís Manuel Baleizão Pereira Mestre)                
           
 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, concordar com o teor do protocolo acima transcrito, a 

celebrar com a Associação de Meteorologia – MeteoAlentejo.  
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25. Protocolo com a Associação Aldeia Nova – Associação de 

Desenvolvimento Social para reforço de verba para colocação de 

auxiliares de ação educativa   

A Chefe do Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 12 do corrente mês de março, 
refere que, por razões de saúde, prevê-se a impossibilidade de comparência ao serviço por parte de assistente 
operacional colocada no apoio ao pré-escolar em Vila Nova de S.Bento, já a partir de 15 de março e, 
previsivelmente, até ao final do presente ano letivo. 
Face à organização em curso, no âmbito do combate à COVID19, a substituição da funcionária é imprescindível 
para que se possa continuar, na sala em apreço, a assegurar o apoio em sala de aula, almoço e prolongamento 
de horário. 
 
Os custos previstos para alocação de recurso humano, de março a 30 de julho, rondam os 5.483,91 euros, pelo 
que se solicita deliberação de reunião de câmara autorizando o reforço enunciado (pedido de cabimento 
efetuado na I/2035). 
 
Mais se informa que os serviços de educação se encontram a ultimar junto da Associação Aldeia Nova a 
monitorização da execução financeira para avaliação de eventual necessidade de reforço financeiro, face ao 
prolongamento do período letivo do pre-escolar até 8 de julho, situação que, a confirmar-se, será posteriormente 
informada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 Deliberação  

De acordo com a informação, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar o reforço de 

5.483,91€ (cinco mil quatrocentos e oitenta e três euros e noventa e um cêntimos) ao abrigo do protocolo 

celebrado com a Associação Aldeia Nova, para a colocação de assistente operacional no apoio ao pré-

escolar em Vila Nova de S.Bento.  

 

 

26. Pedido de exclusão do âmbito de aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro 

Procedeu-se à análise da seguinte informação: 

«O Município de Serpa não regista pagamentos em atraso desde agosto de 2019; 

O nível de endividamento reportado quer em 2019, quer em 2020, sempre se situou claramente abaixo dos 

limites constantes no artigo 52º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

As Leis do Orçamento de Estado, nomeadamente a Lei n.º 2/2020, de 31 de março, determina no seu artigo 

107º, n.º 6, que as autarquias locais que cumpram o definido em 1 e 2 podem beneficiar da exclusão do âmbito 

de aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, ambos na 

sua redação atual. 

 

O município de Serpa cumpriu integralmente as obrigações de reporte ao Tribunal de Contas e à DGAL, pelo 

que fica dispensada do envio do mapa de fundos disponíveis através do SIIAL. 

 

O município tem cumprido a obrigação de reporte dos pagamentos em atraso e, embora tenha o direito a 

beneficiar da dispensa do reporte de fundos disponíveis, efetuou o reporte de todos os períodos relativos a 

2020. 
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Nos termos do nº 8 do citado artigo 107º, a exclusão a que se referem os nºs 5 e 6 do mesmo artigo é da 

responsabilidade do Município e produz efeitos a partir da data de comunicação à DGAL da demonstração do 

cumprimento dos referidos limites.  

 

Nestes termos propõe-se que a Câmara Municipal de Serpa delibere favoravelmente a exclusão do Município 

do âmbito de aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 

ambos na sua redação atual, ao abrigo do citado artigo 107º, n.ºs 6 e 8, da Lei n.º 2/2020, de 31 de março. 

Dado que, em 2021, o Município se mantém sem pagamentos em atraso e mantém o nível de endividamento 

abaixo dos limites legais e que só poderá apresentar essa evidência após o reporte dos balancetes do SISAL 

de 2021, situação que só é possível após o encerramento da conta, mantém a exclusão do âmbito de aplicação 

da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, nos termos do nº 5, do 

artigo 111º da Lei do Orçamento de Estado de 2021 (Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro).» 

 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a exclusão do Município do âmbito 

de aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, ambos 

na sua redação atual, ao abrigo do citado artigo 107º, n.ºs 6 e 8, da Lei n.º 2/2020, de 31 de março. 

Mais deliberou manter a exclusão do âmbito de aplicação dos citados diplomas para o ano 2021, nos 

termos do nº 5, do artigo 111º da Lei do Orçamento de Estado de 2021 (Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 

dezembro). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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27. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

27.1. Grupo Parlamentar do PS – Pergunta ao Governo – Da urgente necessidade de intervenção de 

manutenção/pavimentação da EN260, em especial no troço entre Vila Verde de Ficalho e Vila Nova de S.Bento  

 

 



                                                                                     Ata n.º 6/2021 – 17 de março 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Ata n.º 6/2021 – 17 de março 

 

57 

 

27.2. Grupo Parlamentar Os Verdes – Pergunta ao Governo – Avarias em computadores cedidos aos alunos 

no âmbito do programa Escola Digital 
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27.3. Grupo Parlamentar Os Verdes – Pergunta ao Governo – Dificuldades de acesso à internet numa parte 

significativa do País 

 



                                                                                     Ata n.º 6/2021 – 17 de março 

 

60 

 



                                                                                     Ata n.º 6/2021 – 17 de março 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Ata n.º 6/2021 – 17 de março 

 

62 

 

27.4. Grupo Parlamentar do PCP – Informação no âmbito do processo legislativo sobre a reposição das 

freguesias extintas 

 

 

27.5. Grupo Parlamentar do PCP – Medidas urgentes de apoio no âmbito do Estado de Emergência 

O documento respeitante a este assunto (doc. 2001/2021 - email datado de 18 de fevereiro) consta dos anexos 

à presente ata, dela fazendo parte integrante. 
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28. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 49, referente ao dia 16 de março 

de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.665.529,87€ (um milhão, seiscentos e sessenta e cinco mil, 

quinhentos e vinte e nove euros e oitenta e sete cêntimos) e 26.769,86€ (vinte e seis mil, setecentos e sessenta 

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

respetivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No período de intervenção dos eleitos, começou por intervir o Sr. Presidente para fazer o ponto de situação do 

concelho, relativamente à pandemia. O processo de vacinação tem avançado em função da quantidade de 

vacinas existentes, tal como no resto do País. Em termos de operacionalização, o processo tem corrido bem e 

temos conseguido ir à maior parte das localidades, ao contrário de muitos municípios que têm centralizado o 

processo de vacinação na sede do concelho. O processo tem sido organizado em função do número de pessoas 

a votar em cada localidade e se numa localidade existem poucas pessoas, não compensa deslocalizar toda a 

estrutura, sendo preferível a Câmara assegurar o transporte dessas poucas pessoas para que sejam vacinadas 

em Serpa.   

Em relação ao número de casos positivos no nosso concelho, no dia 9 de março, aquando da avaliação de 

risco, tínhamos um elevado número de casos que levou a ficarmos na zona vermelha, mas ao dia de hoje a 

situação é completamente diferente, temos menos de um terço de casos positivos que tínhamos nessa altura.  

 

Interveio em seguida o Sr. Vereador Manuel Soares para abordar o assunto do Regimento da Câmara Municipal 

relativamente à existência de reuniões em videoconferência, que não estavam previstas quando o Regimento 

foi aprovado, pois nada previa esta situação de pandemia, mas atendendo aos últimos acontecimentos numa 

reunião pública, pensa que fazia sentido que se acrescentasse alguma alínea ou artigo, de forma a que existisse 

alguma clarificação sobre a postura que se deve ter numa reunião de Câmara pública por Zoom e que será a 

mesma que seria expectável se fosse presencial, e que deve passar pela correta identificação do participante, 

com a câmara ligada e deve assistir normalmente à reunião, sem andar a passar o telemóvel a outras pessoas 

em estabelecimentos públicos e na via pública, como já se verificou numa reunião pública e também não deve 

ser partilhado o link, pois o link é facultado a quem se inscreve para assistir à reunião. Refere ainda que, daquilo 

que indagou junto de alguns municípios, ainda não foram efetuadas alterações aos Regimentos, mas também 

ainda não se depararam com situações como estas que se passaram no nosso município e alguns municípios, 

se o participante não estiver devidamente identificado, não é admitido na sessão e caso não tenha a câmara 

ligada, o anfitrião corta o seu acesso. Contudo, estas são questões que deveriam estar previstas no Regimento. 

 

O Sr. Presidente disse que, aquilo que for possível fazer, mediante a legislação que temos e o Regimento, 

devemos ser mais rigorosos, como o cumprimento da inscrição até à hora estipulada no edital, o participante 

deve estar devidamente identificado, mas se houver alguma ideia concreta sobre uma proposta de alteração, 

poderá ser apresentada e analisamos o assunto. --------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 8 de março 

Na reunião de 3 de fevereiro do corrente, interveio o Sr. Vereador António Mariano, referindo que, neste inverno 

que tem sido chuvoso, verifica-se que os tratores e camiões que andam a trabalhar no campo, quando chegam 
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ao asfalto, não têm a mínima preocupação de retirar o barro, que depois é projetado das rodas e talvez a 

Câmara possa fazer chegar essa questão a quem de direito, ou talvez uma intervenção junto dos proprietários, 

alertando que, com tanta lama na estrada, estão a colocar em perigo a circulação. 

Sobre este assunto, o Sr. Vice-Presidente disse que, já no ano passado, fizemos um oficio à GNR que, por sua 

vez, comunicou aos proprietários desses terrenos, onde existem olivais e há constantemente viaturas a entrar 

e sair dessas propriedades. Este ano, da parte do Vereador Francisco já houve esse contacto e irá verificar se 

já seguiu oficio, à semelhança do ano passado 

Os respetivos serviços da Autarquia, informam sobre as participações efetuadas, relativamente a este assunto: 

•  14/10/2020 - Participação I/7550, de 14/10/2020, da PH do Monte da Lagares e após despacho, enviado 

a  23/10/2020 para parecer jurídico e a 08/11/2020 proposto a colocação de sinalização à rede viária; 

• 12/11/2020 - Participação I/8684/2020, sobre trabalhos efetuados pelas Águas Públicas do Alentejo no 

cruzamento da EM 517 com a EN 392. Destes trabalhos resultaram a colocação de uma conduta de descarga 

para a valeta, que foi eliminada pela movimentação de terras, o que originou o acumulamento das águas pluviais 

nesse cruzamento. Documento enviado para a Rede Viária; 

• 27/11/2020 - Participação I/9252/2020, sobre a existência de lamas na via junto à Horta da Alcaria, na EM 

517. Entretanto, foi feita limpeza da via; 

• 27/11/2020 - Participação I/9255/2020, sobre a existência de lamas na via junto à Herdade Maria da Guarda, 

na EM 517. Entretanto, foi feita limpeza da via; 

• 27/11/2020 - Participação I/9254/2020, sobre a existência de lamas na via junto ao Chafariz da Alcaria, na EM 

517. Já foi feita a limpeza dessa zona. 

• 09/12/2020 - Participação I/9396/2020, sobre lamas na via entre Belmeque e Vale de Vargo, nas Cortes, na 

EM 517. Notificação S/5903/2020, de 11/12, para a firma Agrius-Sociedade Agrícola, Lda que acusou a receção 

e informou a Sra. Teresa Cortez que o responsável pela estação de limpeza era um senhor espanhol que não 

soube identificar e que a autarquia também ainda não conseguiu identificar. 

O Sr. Vereador Francisco Godinho informa que, posteriormente, foi contatada verbalmente a GNR sobre a 

dificuldade na obtenção de resposta ao solicitado, ao que nos foi respondido que deverá ser dado conhecimento 

a esta força de segurança, no sentido de haver uma intervenção da sua parte no que respeita ao código da 

estrada. 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

seguintes assuntos: 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. 1.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

3. 2.ª Alteração ao Orçamento e 1.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 
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4. Concurso Público 8/2021 – Empreitada de remodelação do edifício da Sociedade 1.º Junho Brinchense 

para a futura Casa do Rio 

5. CPI 2/2021 – Aquisição de gasóleo rodoviário – Proposta de adjudicação e aprovação da minuta do 

contrato 

6. Parecer sobre aumento de compartes nos prédios rústicos denominados “Carvalhal” e “Torrejões”, em 

Pias – Requerente: Telma do Rosário Carrinho Lança 

7. Parecer sobre aumento de compartes em prédios rústicos sitos em Serpa – Requerente: Pedro Beirão 

da Cruz – Proposta de alteração  

8. Anúncio n.º 60112/2021 - Direito de preferência do prédio sito na Rua da Barbacã, n.º 3 em Serpa – 

Requerente: Magismagno Mediação Imobiliária, Lda.  

9. Direito de preferência do prédio sito na Rua Quente, n.º 7 em Serpa – Requerente: Ana Cristina 

Milagres Abreu Palma  

10. Certificação de nome de rua (Rua do Caminho das Pazes, em Vila Verde de Ficalho) 

11. Certificação de nome de rua (Travessa dos Valinhos, em Vila Verde de Ficalho) 

12. Proposta de venda da parcela de terreno - Lote de terreno inscrito na matriz sob o artigo 4187 P, sito 

na União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Requerente: Manuel Martins Janeiro 

Veiga 

13. Pedido de apoio para edição de CD – Requerente: Plause 

14. Pedido de apoio para edição de CD – Requerente: Sons Vadios - Cooperativa Cultural, CRL 

15. Pedido de apoio para realização de obras – Requerente: Sociedade Recreativa de Vales Mortos 

16. Centro Rural da Cruz da Cigana – Proposta de apoio financeiro 

17. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 ao prédio sito na Rua Jogo dos Paus, n.º 40 

e 48 em Pias – Requerente: Teresa Jesus Ataíde Moita 

18. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 ao prédio sito na Rua Becos do Carril, n.º 4 e 

Rua do Calvário, n.º 1 em Vila Verde de Ficalho – Requerente: Guarda Nacional Republicana 

19. Proposta de 2.ª alteração ao Loteamento titulado pelo Alvará 1/97, em Vila Verde de Ficalho – 

Requerente: João Manuel Almeida Monge 

20. Projeto de requalificação do Mercado de Vila Verde de Ficalho 

21. CIMBAL – Tramitação dos procedimentos no âmbito do acordo-quadro de automóveis elétricos e 

híbridos  

22. Ocupação de lugares de venda no Mercado Municipal de Serpa pelos operadores económicos em 

atividade 

23. Proposta de adesão ao Movimento Municípios pela Paz  

24. Proposta de protocolo com a Associação de Meteorologia – MeteoAlentejo 

25. Protocolo com a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social para reforço de 

verba para colocação de auxiliares de ação educativa   

26. Pedido de exclusão do âmbito de aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Ata n.º 6/2021 – 17 de março 

 

66 

 

 

 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16h15 da qual, para constar, se lavrou a 

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

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

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

 

 

 

 

    O Presidente da Câmara                               A Secretária 
                      

                  
_______________________________   _________________________ 
     Tomé Alexandre Martins Pires                   Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 6/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 17 de março de 2021 

 
 
ANEXO 1 - 2.ª Alteração ao Orçamento e 1.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

 

 

ANEXO 2 - Público 8/2021 – Empreitada de remodelação do edifício da Sociedade 1.º Junho Brinchense para 

a futura Casa do Rio 

 

 

ANEXO 3 - Proposta de 2.ª alteração ao Loteamento titulado pelo Alvará 1/97, em Vila Verde de Ficalho – 

Requerente: João Manuel Almeida Monge 

 

 

ANEXO 4 – Projeto de requalificação do Mercado de Vila Verde de Ficalho 

 

 

ANEXO 5 - Grupo Parlamentar do PCP – Medidas urgentes de apoio no âmbito do Estado de Emergência 

 

 

 
 


