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ATA N.º 9/2021 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 28 de abril de 2021 

  

 

Presenças 

 

Presidente  Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 9/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 28 DE ABRIL 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, Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro e Lei n.º 13-B/2021 de 5 de abril, realizou-se por 

videoconferência (Zoom), a reunião do Órgão Executivo, no dia 28 de abril de 2021, pelas dezassete 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 8/2021 

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 8, relativa à reunião realizada no dia 14 de abril, 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. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Rua do Ultramar, n.º 5 e 7, 

em Pias - Requerente: Rufina de Lurdes de Carvalho Correia Rogado  

2. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Rua 1.º de Maio, n.º 22 e 

22-A, em Vale de Vargo - Requerente: José Morgado Martins Castelhano 

3. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Estrada da Providência, 

s/n.º em Serpa - Requerente: Frederico Borralho, Unipessoal, Ldª 

4. Pedido de parecer sobre aumento de compropriedade no prédio denominado “Barranco do Salto”, em 

Vila Verde de Ficalho – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

5. Pedido de parecer sobre aumento de compropriedade no prédio denominado “Herdade da Torre”, em 

Serpa – Requerente: João Mouzaco Godinho 

6. Pedido de licenciamento da 2.ª alteração ao loteamento Bela da Rainha, em Serpa – Alvará n.º1/2003 

– Requerente: Vitor Nuno Grave Canhita 

7. Parecer sobre operação de emparcelamento (Isenção de IMT e IS) – Requerente: Hugo Manuel 

Bernardo Rocha 

8. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Rede de oferta formativa de dupla certificação 

9. Atribuição de loja n.º 3 do Mercado Municipal de Serpa – Retificação do valor  

10. Casa do Cante – Proposta de venda do livro “Feijó, meu lindo Feijó” 

11. Núcleo de Atendimento a Vitimas de Violência Doméstica do Distrito de Beja – Proposta de renovação 

do protocolo com a Associação Moura Salúquia  

12. Plano de transportes escolares para o ano letivo 2021/2022 

13. Parecer sobre arranque de olival para posterior instalação de painéis fotovoltaicos no prédio rustico 

denominado “Pombal”, artigo 356K, em Serpa – Requerente: Arlindo José Anacleto Ruivo 
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14. Parecer sobre arranque de olival para posterior instalação de painéis fotovoltaicos no prédio rustico 

denominado “Mata Mulheres”, artigo 327K, em Serpa – Requerente: Arlindo José Anacleto Ruivo 

15. Sociedade Artística Reguenguense – Pedido de apoio para o Rali Flor do Alentejo Cidade de Serpa 

16. Proposta de critérios de apoio às IPSS’s no âmbito da prevenção e combate à pandemia Covid19 – 

Ano civil de 2021 

17. Minuta do contrato de arrendamento para fins não habitacionais a outorgar com a Sociedade 

Greenpellett, lda. 

18. Pedido de retificação de certidão de destaque de parcela – Requerente: Francisco José Casimiro 

Formigo 

19. CP 8/2021 – Empreitada de remodelação do edifício da Sociedade 1.º de Junho Brinchense, para futura 

Casa do Rio, em Brinches  

20. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento  

21. Resumo Diário da Tesouraria  

 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Rua do Ultramar, n.º5 

e 7, em Pias - Requerente: Rufina de Lurdes de Carvalho Correia Rogado  

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 Rufina de Lurdes de Carvalho Correia Rogado, os 

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

Vistoria, datado de 8 de abril de 2021: 

 

Auto de Vistoria n.º 12/2021 

 

Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo Decreto-Lei 136/14, de 09/09. 

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, pelas onze horas, reuniram-se os membros da Comissão 

de Vistorias, constituída por João Pedro Silveira São Brás, Arquiteto da CMS, Maria do Rosário Vaz Cano, Arquiteta da 

CMS, e António Guerreiro Gomes, Fiscal da CMS, que efetuaram vistoria aos prédios urbanos sitos na Rua do Ultramar, 

n.ºs 7 e 5, em Pias, e emitiu o seguinte: 

 

Em deslocação ao prédio com o n.º 7, pertencente à reclamante, a Comissão verificou a existência de patologias 

associadas a infiltrações de água, na parede confinante com o logradouro do n.º 5 e também no pavimento junto à 

parede, conforme se verifica no levantamento fotográfico em anexo. 

 

Em deslocação ao prédio com o n.º 5, a Comissão verificou a existência de materiais de construção e de sobrantes de 

obras encostados à parede do prédio da reclamante, provocando a acumulação das águas pluviais naquele local. 

Verificou, ainda, que o logradouro se encontra repleto de vegetação abundante, verde e seca, podendo albergar animais 

rastejantes e representar risco de incêndio, principalmente na época seca que se aproxima, conforme se verifica no 

levantamento fotográfico em anexo. 
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De salientar que, na sequência da afixação do edital, compareceram 2 comproprietários do prédio com o n.º 5, que nos 

facultaram os seguintes dados pessoais: Cabeça de Casal de Herança, Sr.ª Brázia de Jesus Gomes da Costa Espada Leitão 

Franco, com a morada na Rua da Mimosa, 184, 2765-073 Estoril, e a Sr.ª Maria José Coelho Espada, com morada na Rua 

das Troçarias, 17, 1ºF, 7860-035 Moura. 

  

Face ao exposto, propõe a Comissão, que sejam notificados os proprietários do prédio urbano sito no n.º 5, por carta 

registada com aviso de receção (proprietários conhecidos) e por edital a fixar na morada (proprietários 

desconhecidos), para que, no prazo de 45 dias úteis, executem os seguintes trabalhos, sem prejuízo de outros 

trabalhos que de igual modo resolvam as patologias identificadas: 

 

 Remoção dos materiais de construção e sobrantes de obras, que se encontram encostados à parede do 

prédio vizinho com o n.º 7, e impermeabilização do solo, junto à referida parede, com criação de pendente 

para o exterior do prédio, para a via pública, por forma a facilitar o escoamento das águas pluviais e a evitar 

o aparecimento de humidades no prédio vizinho; 

 Limpeza do logradouro, através da remoção dos infestantes, evitando a proliferação de animais rastejantes 

e diminuindo o risco de incêndio naquele local. 

 

A realização dos trabalhos supra descritos encontram-se isentos de controlo prévio, pelo que poderão ser executados 

sem qualquer licença da Câmara Municipal de Serpa. Caso pretendam levar a efeito outras obras que se encontrem 

sujeitas a controlo prévio no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), deverão as mesmas ser 

previamente licenciadas na Câmara Municipal de Serpa, seguindo os procedimentos descritos na legislação em vigor, 

nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 555/99, 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito. 
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2. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Rua 1.º de Maio, n.º22 

e 22-A, em Vale de Vargo - Requerente: José Morgado Martins Castelhano 
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 José Morgado Martins Castelhano, os Serviços 
Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado 
de 25 de março de 2021: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito. 
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3. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Estrada da 
Providência, s/n.º em Serpa - Requerente: Frederico Borralho, Unipessoal, Ldª 

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 Frederico Borralho, Unipessoal, Ld.ª, os Serviços 
Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado 
de 1 de abril de 2021: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito. 
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4. Pedido de parecer sobre aumento de compropriedade no prédio denominado “Barranco do 

Salto”, em Vila Verde de Ficalho – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 
De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 12 do 
corrente mês de abril, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição 
de compropriedade, decorrente da DOAÇÃO de Diamantino Ramos Sargento e de sua mulher Maria de Fátima 
Celeiro Saleiro Ramos, a Paulo José Lopes Caçador, do direito a 5000/8500 indivisos, do prédio rústico 
denominado “Barranco do Salto”, sito ao artigo 308, da secção C, da freguesia de Vila Verde de Ficalho, com 
a área de 8500 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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5. Pedido de parecer sobre aumento de compropriedade no prédio denominado “Herdade da 
Torre”, em Serpa – Requerente: João Mouzaco Godinho 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 12 do 
corrente mês de abril, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição 
de compropriedade, decorrente da DOAÇÃO de Fernando Tavares Rebelo, a seus filhos João Fernando 
Parreira Rebelo e Maria Manuel Parreira Rebelo, do prédio rústico denominado “Herdade da Torre”, sito ao 
artigo 176, da secção D, da (extinta) freguesia de Santa Maria, com a área total de 38,374 hectares, em comum 
e sem determinação de parte, 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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6. Pedido de licenciamento da 2.ª alteração ao loteamento Bela da Rainha, em Serpa – Alvará 

n.º1/2003 – Requerente: Vitor Nuno Grave Canhita 

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

  

«A. Análise:  

 

1. Âmbito do pedido:  

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

Licenciamento de alteração ao 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. Antecedentes do pedido:  

Foram entregues os elementos solicitados através do Ofício n.º1246 de 25-03-2021.  

 

3. Caracterização do pedido:  

Trata-se do pedido de 2ª alteração ao loteamento denominado “Bela da Rainha”, titulado pelo Alvará de 

Loteamento n.º01/2003, aprovado por deliberação de Câmara de 23 de dezembro de 2002, tendo sido a 1ª 

alteração aprovada por deliberação de Câmara de 17 de outubro de 2018.  

A alteração ao loteamento proposta, consiste no aumento da área de construção do Lote 11, em 57m2, 

perfazendo a área total de construção no lote de 179,30m2, de modo a criar uma zona de arrumos para 

aproveitamento de sótão, mantendo a cércea atualmente existente.  

A 1ª alteração ao loteamento consistiu numa alteração semelhante, no Lote 14.  

 

4. Enquadramento no Plano de Urbanização de Serpa:  

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

em “RC1: Espaços Residenciais Consolidados - Tipo 1” (artigos 26º, 27º e 28º).  

Verifica-se que a proposta cumpre com os índices previstos no Quadro Regulamentar constante no Art.º 22º do 

Regulamento do PU de Serpa para a zona onde o loteamento se insere: 
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5. Áreas de cedência ao domínio público:  

Não há lugar a cedências ao domínio público, uma vez que a proposta de alteração não prevê o aumento do 

número de lotes/fogos, constantes no alvará de loteamento.  

 

6. TRIU:  

Não há lugar ao pagamento das taxas referentes ao reforço das infraestruturas urbanísticas, uma vez que a 

proposta de alteração não prevê o aumento do número de lotes/fogos, constantes no alvará de loteamento.  

 

7. Autorização dos restantes proprietários:  

Foi entregue documento assinado pelos restantes proprietários dos lotes, a autorizar a alteração ao loteamento 

proposta.  

 

B. Proposta:  

Face ao supra exposto, considera-se que o pedido de licenciamento da 2ª alteração ao loteamento titulado pelo 

Alvará n.º01/2003 reúne as condições exigíveis para ser deferido, propondo-se a deliberação sobre a sua 

aprovação em reunião de Câmara.  
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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.» -------------------------------- 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª alteração ao loteamento denominado 

“Bela da Rainha”, em Serpa, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 01/2003, nos termos do parecer 

técnico acima transcrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Parecer sobre operação de emparcelamento (Isenção de IMT e IS) – Requerente: Hugo Manuel 

Bernardo Rocha 

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

Território, em 20 do corrente mês de abril: 

 

«A. Análise:  

1. O Requerente solicitou a emissão de parecer do Município, nos termos da alínea b) do n.º5 do artigo 51.º da 

Lei n.º111/2015 de 27 de Agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro, na qualidade de proprietário 

do prédio rústico denominado “Uzagra”, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º15 - secção S, da (extinta) 

Freguesia de Vila Nova de São Bento, pretendendo adquirir os prédios rústicos contíguos, inscritos na matriz 

predial sob os artigos n.º1, n.º11 e n.º12 da secção S da (extinta) Freguesia de Vila Nova de São Bento.  

 

2. De acordo com a localização dos prédios em causa (conforme planta abaixo indicada), verifica-se que a 

relação entre os prédios é tangencial, com contacto apenas através dos vértices dos polígonos dos mesmos, 

considerando-se, por isso, não estarem reunidas as condições referidas na alínea b) do n.º2 do Art.º51º da Lei 

n.º111/2015 de 27 de Agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro, relativamente à “(…) aquisição 

contribui para melhorar a estrutura fundiária da exploração (…)”.  

 

3. Uma vez que a DRAP – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo era a entidade competente na 

emissão deste tipo de pareceres, antes dessa competência ter sido transferida para os Municípios, foi solicitado 

um pedido de esclarecimentos a esta entidade, no sentido de se verificar a viabilidade do pedido, antes de ser 

proposto o indeferimento do mesmo.  

De acordo com o solicitado, foi emitido esclarecimento da DRAP – Alentejo, datado de 09-04-2021, que conclui: 

“Relativamente ao entendimento de prédios confinantes identificado no ofício da Câmara Municipal de Serpa, 

os benefícios técnicos obtidos com a ligação apenas por um local, não parecem suficientes para garantir os fins 

associados ao conceito de confinante transposto na lei.”  

 

B. Proposta:  

Face ao supra exposto, e no seguimento do esclarecimento emitido pela DRAP – Alentejo, considera-se que o 

pedido não reúne as condições exigíveis para ser deferido, uma vez que, de acordo com a localização dos 

prédios em causa, se verificou que a relação entre os prédios é apenas tangencial, não estando reunidas as 

condições referidas na alínea b) do n.º2 do Art.º51º da Lei n.º111/2015 de 27 de Agosto, alterada pela Lei 

n.º89/2019 de 3 de Setembro, no que diz respeito à garantia dos fins associados ao conceito de confinante, 

bem como a aquisição contribuir para melhorar a estrutura fundiária da exploração, propondo-se, por isso, o 

indeferimento do pedido.  

Propõe-se que o pedido seja remetido para reunião de Câmara para deliberação sobre a emissão de parecer 

desfavorável.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, emitir parecer 

desfavorável, dado que o pedido não reúne as condições exigíveis para ser deferido, uma vez que, de 

acordo com a localização dos prédios em causa, se verificou que a relação entre os prédios é apenas 

tangencial, não estando reunidas as condições referidas na alínea b) do n.º2 do Art.º51º da Lei 

n.º111/2015 de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de setembro, no que diz respeito à garantia 

dos fins associados ao conceito de confinante, bem como a aquisição contribuir para melhorar a 

estrutura fundiária da exploração. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

8. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Rede de oferta formativa de dupla certificação 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em 14 do corrente mês de abril, informa que o Agrupamento de Escolas 

nº 2 de Serpa, a 9 de abril de 2021 apresentou ao SIGO – Sistema Integrado de Gestão de Oferta, a proposta 

provisoria da rede formativa de dupla certificação para o 3º ciclo e ensino secundário, para o ano escolar 

2021/2022.  

Os cursos propostos foram os seguintes: 

 

3º Ciclo do ensino Básico - Cursos de Educação de Formação – CEF (nível 2 e 3):  

 Curso de Operador de Informática; 

  Curso de Floricultura e Jardinagem 

Esta oferta formativa vai permitir a conclusão do ensino básico a jovens com mais de 15 anos e com retenções 

no percurso escolar. 

 

Ensino Secundário – Cursos Profissionais (nível 4) 

 Ciências Informáticas 

 Serviço de Apoio a Crianças e Jovens 

Esta oferta formativa vai permitir a conclusão do ensino secundário a jovens com mais de 16 anos e que não 

pretendem prosseguir estudos. 

Atendendo à pertinência do funcionamento dos cursos acima enunciados no concelho de Serpa, como medida 

de combate ao insucesso escolar, considera-se de todo o interesse a emissão de parecer favorável à proposta 

provisória da rede formativa de dupla certificação apresentada pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa. 

Em termos a definir posteriormente, a Autarquia poderá disponibiliza-se a colaborar com a escola na formação 

dos jovens, nomeadamente ao nível da implementação da Formação em Contexto de Trabalho, ou de outras 

atividades que vierem a ser acordadas no âmbito de parceria e/ou protocolos de colaboração a estabelecer.  

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à proposta 

provisória da rede formativa de dupla certificação apresentada pelo Agrupamento de Escolas nº 2 de 

Serpa e disponibiliza-se a colaborar com a escola na formação dos jovens, nomeadamente ao nível da 

implementação da Formação em Contexto de Trabalho, ou de outras atividades que venham a ser 

acordadas no âmbito de parceria e/ou protocolos de colaboração a estabelecer.  
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9. Atribuição de loja n.º 3 do Mercado Municipal de Serpa – Retificação do valor  

Na reunião do Órgão Executivo, realizada no dia 31 de março do corrente ano, foi deliberado atribuir a loja n.º3 

do Mercado Municipal de Serpa, à empresa Jardim das Romãs, Unipessoal, Lda, pelo valor mensal de 61,40€. 

Em 15 do corrente mês de abril, a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica informa que, por erro de cálculo, não detetado aquando do envio de informação para reunião de 

câmara, foi referido que o valor da ocupação da loja n.º 3 era de 61,40€, devendo indicar-se que o valor é de 

64,20€ (sessenta e quatro euros e vinte cêntimos), uma vez que o valor do metro quadrado é de 6.00€, conforme 

foi publicitado no procedimento público aprovado em reunião de câmara realizada em 28/10/2020 e publicitado 

por Edital nº 5/DAFRHAJ/2020, pelo que, solicitam a devida correção. ----------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais perguntou se ainda se mantém a mesma previsão de abertura do mercado, para 

inicio do mês de maio e se o empreiteiro já entregou a obra, tendo o Sr. Presidente respondido que a obra ainda 

não foi entregue, existem alguns pequenos defeitos e já foi enviado oficio para o empreiteiro a solicitar as 

retificações. No que diz respeito ao centro interpretativo, provavelmente ficará hoje concluída a sua instalação 

e estão a ser ultimados os contratos com os arrendatários das lojas e mantém-se a intenção de, durante a 

primeira quinzena de maio, abrir o equipamento. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, corrigir o valor respeitante à 

atribuição da loja n.º 3 do Mercado Municipal de Serpa, à empresa Jardim das Romãs, Unipessoal, Ldª, 

cujo valor mensal será de 64,20€ (sessenta e quatro euros e vinte cêntimos). ------------------------------------  

 

 

10. Casa do Cante – Proposta de venda do livro “Feijó, meu lindo Feijó” 

A Casa do Cante informa que foram adquiridos 30 exemplares do livro “Feijó meu lindo Feijó”, da autoria da 

antropóloga Ana Durão Machado. Trata-se de um interessante estudo sobre a identidade da Associação Grupo 

Coral Etnográfico Amigos do Alentejo do Feijó, que integra cantadores de diversos concelhos alentejanos, 

incluindo Serpa, sendo o livro propriedade desta Associação.  

Propõe que a obra seja colocada à venda na Casa do Cante pelo preço de 15 euros, o mesmo pelo qual o livro 

está à venda no circuito comercial.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Manuel Soares para fazer uma sugestão, com a qual todos os eleitos concordaram, 

para que em futuras propostas de venda de livros, CD’s ou outros, seja prestada mais alguma informação sobre 

o seu conteúdo (digitalização da capa, sinopse, etc), para permitir um melhor conhecimento da(s) obra(s) em 

causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, definir o valor unitário de 

15€ (quinze euros) para venda do livro “Feijó meu lindo Feijó”, da autoria da antropóloga Ana Durão 

Machado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Núcleo de Atendimento a Vitimas de Violência Doméstica do Distrito de Beja – Proposta de 

renovação do protocolo com a Associação Moura Salúquia  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida em 14 do corrente mês de abril, pela responsável do 

Gabinete de Ação Social e Educação: 

«A violência doméstica é um forte impedimento ao bem-estar físico, psíquico e social do ser humano e 

um atentado aos seus direitos à vida, à liberdade, à dignidade e à sua integridade física e emocional, 

revelando-se em Portugal uma realidade deveras preocupante.  

A prevenção e erradicação da violência de género, em que se inclui a violência doméstica, têm por isso 

naturalmente uma relevância importante, sendo incontornável para todas as pessoas que 

positivamente insistem em colocar e em fazer manter na ordem do dia a temática da igualdade de 

género como um referencial de cultura democrática.  

 

É neste contexto que o município de Serpa e a Associação Moura Salúquia se propõem à renovação 

do protocolo estabelecido e inicialmente celebrado em 2010 (passível de renovação anual, conforme 

cláusula 5ª do respetivo protocolo). 

Nestes termos, ocorreram renovações para os seguintes períodos: 

- 2014 a 2018 

- Ano civil 2019 

- Ano civil 2020 

 

No Plano de Ação para o ano de 2021, procuramos fortalecer as áreas de intervenção, respondendo 

a necessidades específicas, mas mantendo ao mesmo tempo uma visão global e integrada no combate 

à violência doméstica, estabelecendo uma ligação entre planos, projetos e parcerias estabelecidas e 

apostando na maximização dos recursos existentes e respondendo às exigências adicionais criadas 

pela pandemia covid-19.  

Além do atendimento descentralizado no município de Serpa, estão definidas áreas de intervenção 

ligadas à informação, sensibilização e capacitação de públicos estratégicos e técnicos/as que intervêm 

na área da violência doméstica e na área social, de forma a melhorar a eficácia das intervenções.  

As atividades ancoradas e perspetivadas para o ano civil 2021, assentam na continuidade da 

intervenção e respetiva parceria, a saber: 

 

Atendimentos do Núcleo de Apoio à Vítima (NAV): 5ª feira, das 9.30 às 12.00 horas, em regime fixo 

(qualquer outro dia, de acordo com as necessidades específicas de cada situação). 

 

Sinalização do Dia Internacional da Mulher  

- Participação nas atividades a desenvolver pelo Município - Webinar  

Data: 11 de março de 2021  
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Fórum Jovem  

- 2 sessões sobre Igualdade de género  

- 2 sessões sobre Violência no namoro  

- workshop para professores/educadores/formadores sobre a construção e implementação de projetos 

de intervenção na área da Igualdade de Género e combate à violência doméstica para jovens  

Datas: a agendar de acordo com o programa  

 

Sinalização do Dia Municipal para a Igualdade  

- Participação nas atividades a desenvolver pelo Município, com ação a designar  

Data: a agendar de acordo com o programa definido pelo município  

 

Sinalização do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres  

- Campanha com edição de vídeos e clips áudio sobre perspetiva das crianças sobre a violência 

doméstica  

Data: 25 de novembro  

 

Colaboração na dinamização do Plano Municipal para a Igualdade, atualização e 

desenvolvimento do Plano de Diagnóstico e Social e participação na Rede Social sempre que 

necessário. 

Para execução do presente protocolo, e conforme vigência anterior, propõe-se a transferência mensal 

de 88 euros, no valor total de 1.056 euros (pedido de cabimento efetuado na I/3092 de 2021)» --------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, renovar o protocolo para o 

ano de 2021 com a Associação Moura Salúquia. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Plano de transportes escolares para o ano letivo 2021/2022 

No âmbito das competências do município no domínio de educação e, nomeadamente em matéria de 

transportes escolares, conforme previsto no artigo 33º, nº1, alínea gg), da Lei 75/2013 de, 12 de setembro, é 

da sua responsabilidade a organização e gestão dos transportes escolares. Para o efeito, e em cada ano letivo, 

deve ser elaborado o Plano de Transporte Escolar com o diagnóstico das necessidades de transporte, para 

todas as crianças e jovens dentro da escolaridade obrigatória, com idades compreendidas entre os 6 e os 18 

anos, residentes no concelho de Serpa e que cumpram o regime de matricula na sua área de frequência. 

 

Para cumprimento do atrás enunciado, o Gabinete de Ação Social e Educação elaborou o Plano de Transporte 

Escolar para o ano letivo 2021/2022, de acordo com o estipulado no artigo 4º do Decreto-Lei nº 299/84, de 5 

de setembro, na sua atual redação, que foi submetido à apreciação do Conselho Municipal de Educação no 

plenário realizado no dia 13 de abril de 2021, com emissão de parecer favorável e que deve ser aprovado 

durante o mês de abril pela Câmara Municipal. 

Até ao dia 15 de maio, deverá ser feita a divulgação do mesmo junto das entidades competentes, 

nomeadamente para a CIMBAL, enquanto Autoridade de Transportes. 
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Por razões de ordem conjuntural, o plano poderá ser objeto de ajustamentos no decurso do ano letivo. 

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais perguntou se está incluído neste plano, o transporte dos alunos de Vila Verde de 

Ficalho para a escola de Vila Nova de S.Bento, que no inicio deste ano letivo, os pais/encarregados de 

educação solicitaram que fosse resolvido o problema do transporte devido a uma dificuldade de conciliação de 

horários das aulas  com o transporte escolar e que neste momento já existe uma solução, pois já não se verifica 

o tempo de espera na escola, mas gostaria de saber se já está prevista essa solução no plano de transportes 

escolares para o próximo ano letivo. 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho respondeu que pensa que sim, que foi considerada essa situação, mas irá 

confirmar e posteriormente dará informação sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Transportes Escolares para o ano 

letivo de 2021/2022, o qual consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

 

 

13. Parecer sobre arranque de olival para posterior instalação de painéis fotovoltaicos no prédio 

rustico denominado “Pombal”, artigo 356K, em Serpa – Requerente: Arlindo José Anacleto 

Ruivo 

Os respetivos serviços da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 19 do corrente 

mês de abril, solicitam nova apreciação do assunto pela Câmara Municipal (cuja deliberação sobre o artigo 

356K tinha sido proferida na reunião de 31 de março do corrente ano), justificando que o requerente vem 

identificar posteriormente que se trata de pedido de arranque de olival para posterior instalação de painéis 

fotovoltaicos – Doc. E/3776/2021. 

 

Assim, emitem o seguinte parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do 

prédio 356 K da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), para arranque de olival e posterior 

instalação de painéis fotovoltaicos: 

 

«- Situação do prédio rústico denominado” Pombal", sito ao artigo 356 K, da União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria), face à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa, aprovada por 

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

Diário da República n.º 29/2020, de 11 de fevereiro, na II.ª Série, através do Aviso n.º 2361/2020 

“Aprovação das medidas Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa”. 

 

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

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

 

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

sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações: 

 a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  
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 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 de arranque de olival referente ao 

prédio rustico 356 K denominado “Pombal” da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), 

condicionado ao desenvolvimento de um corredor de proteção arbóreo adequado às características 

locais, por forma a minimizar o impacte paisagístico que estas instalações promovem.»  

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico 

acima transcrito, sobre o arranque de olival referente ao prédio rustico 356 K denominado “Pombal” da 

União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). 

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

 

 

14. Parecer sobre arranque de olival para posterior instalação de painéis fotovoltaicos no prédio 

rustico denominado “Mata Mulheres”, artigo 327K, em Serpa – Requerente: Arlindo José 

Anacleto Ruivo 

Os respetivos serviços da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 19 do corrente 

mês de abril, solicitam nova apreciação do assunto pela Câmara Municipal (cuja deliberação sobre o artigo 

327K tinha sido proferida na reunião de 31 de março do corrente ano), justificando que o requerente vem 

identificar posteriormente que se trata de pedido de arranque de olival para posterior instalação de painéis 

fotovoltaicos – Doc. E/3776/2021. 

 

 

 

Assim, emitem o seguinte parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do 

prédio 327 K da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), para arranque de olival e posterior 

instalação de painéis fotovoltaicos: 

 

«- Situação do prédio rústico denominado” Mata Mulheres", sito ao artigo 327 K, da União de Freguesias 

de Serpa (Salvador e Santa Maria), face à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa, aprovada por 

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

Diário da República n.º 29/2020, de 11 de fevereiro, na II.ª Série, através do Aviso n.º 2361/2020 

“Aprovação das medidas Preventivas a revisão do plano diretor Municipal de Serpa”. 

 

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

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

 

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

sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações: 
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 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 de arranque de olival referente ao 

prédio rustico 327 K denominado “Mata Mulheres” da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria), condicionado ao desenvolvimento de um corredor de proteção arbóreo adequado às 

características locais, por forma a minimizar o impacte paisagístico que estas instalações promovem.» 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico 

acima transcrito, sobre o arranque de olival referente ao prédio rustico 327 K denominado “Mata 

Mulheres” da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). 

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

 

 

15. Sociedade Artística Reguenguense – Pedido de apoio para o Rali Flor do Alentejo Cidade de 

Serpa 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa que a Sociedade Artística Reguenguense 

propõe a realização do rali, no dia 8 de maio, com a realização das PEC de Brinches e de Santa Iria, com 3 

passagens em cada uma delas. Por imposição legal, ao não ser permitido o aglomerado de público, não se 

realiza a Super Especial à noite. 

Considera-se importante a realização do rali, neste formato e num futuro próximo, voltar ao modelo habitual, 

com dois dias de competição. 

Solicitam para a edição de  2021, para além do apoio logístico habitual - casa do jardim de 6 a 8/5, instalações 

para secretariado, iluminação de espaços, cadeiras e mesas, espaço para o parque fechado (Rua dos 

Namorados se possível), impressão de cartazes, folhetos e road-books, aparelhagem de som + técnico, 

reparação de troços ( a ver) e do pagamento dos Bombeiros, GNR, Impressões em Vinil, taças para as equipas 

5 primeiras classificadas e 2 troféus, acresce para este ano relativamente à ultima edição, assegurar o 

pagamento de 20 jantares no dia 7, 30 almoços e 70 jantares para o dia 8. Estas refeições são para a 

organização e poderão ser em self-service e sem aglomeração de pessoas. 

Apesar deste acréscimo de apoio, em termos financeiros não deverá ter acréscimo, uma vez que a não 

realização da SE, a despesa com a GNR e Bombeiros será menor, pois os meios a alocar serão menores. 

A prova decorrerá de acordo com todas as normas de segurança, e será enviado plano de contingência 

antecipadamente, para aprovação. 

Na edição de 2019, os custos diretos foram de 10.918, 23 € (GNR - 4.545,96 €, Bombeiros - 5.229,96 €, 

Autocolantes - 884,91 €, taças e troféus - 253,00 € e cartolinas - 4,40 €) 

Para a edição de 2021, propõe-se um apoio no pagamento de despesas, conforme anos anteriores, no valor 

de 10.191,94 €. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu aos respetivos cabimentos, nºs 23508, 23509, 23510, 23511 e 

23513 de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Intervenções 

Feita a apresentação do assunto por parte do Sr. Presidente, interveio o Sr. Vereador Manuel Soares para dizer 

que, em anos anteriores o apoio da Câmara já era extenso e este ano acresce ainda o pagamento de jantares 

e almoços e assim torna-se fácil as associações organizarem eventos, pois têm as ideias e a Câmara entra 

com o capital todo e questiona se, no futuro, se voltar ao formato original das provas, como irá ser, se ainda 

irão aumentar mais os custos. Diz que o pagamento aos bombeiros acaba por ser uma forma de apoiar a 

instituição e tem algumas mais valias para os bombeiros, mas quanto ao resto têm muitas dúvidas, no entanto, 

não irão votar contra, porque se trata de uma prova que já tem uma década e tem os seus adeptos, mas é 

importante que estas iniciativas tenham algum controlo e que tenham uma maior abrangência dentro do nosso 

concelho. 

 

O Sr. Presidente disse que as refeições, tal como mais de 90% das despesas, são feitas no nosso concelho e 

quanto ao futuro da prova, embora já tenha um histórico, mas tem que ser sempre avaliada e há pormenores 

que têm que ser acompanhados mais de perto.  

 

Sobre o assunto, o Sr. Vereador Carlos Alves acrescentou que, nos anos anteriores também já existiu um 

beberete, que na última edição foi servido pela Comissão de Festas de Serpa e este ano será também esta 

comissão a servir as refeições em take-away e informa ainda que a prova contará com os participantes do 

campeonato nacional, o que é uma mais valia para Serpa e o elevado numero de participantes também será 

benéfico para a restauração. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, prestar um apoio no valor de 

10.191,94€ (dez mil, cento e noventa e um euros e noventa e quatro cêntimos), para a realização do Rali 

Flor do Alentejo Cidade de Serpa, edição de 2021. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Proposta de critérios de apoio às IPSS’s no âmbito da prevenção e combate à pandemia Covid19 

– Ano civil de 2021 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Gabinete de Ação Social e Educação:  
«O Município de Serpa, no âmbito do apoio às Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho 
(IPSS’s) com as valências de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Serviço de Apoio Domiciliário 
(SAD) e Creche, comparticipou (além dos apoios logísticos e materiais extraordinários e mediante apresentação 
de fatura das despesas realizadas de Março a Dezembro de 2020) 50% das despesas efetuadas pelas 
instituições com materiais de desinfeção e equipamentos de proteção individual no contexto atual de pandemia. 
O investimento efetuado ascendeu aos 71676,51 euros, conforme distribuição abaixo: 
 

APOIOS IPSS CONCELHO DE SERPA COVID- ano civil 2020 
(Março a Dezembro) 

Reunião 
Câmara 

CSPBrinches AFEnxoé FVMessangil SCMSerpa AASãoBento Lar 
S.Bento 

CSSJSPazes CJINSConceição Subsídio 
Atribuído 

15.04.2020 1.692,510 € 352,500 € 3.166,550 € 1.477,930 
€ 

 1.500,250 
€ 

1.141,320 €  9.331,060 
€ 

22.07.2020 938,855 € 630,595 € 863,890 € 3.181,660 
€ 

 2.064,400 
€ 

2.481,760 €  10.161,160 
€ 
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19.08.2020   414,210 €  494,490 €   152,550 € 1.061,250 
€ 

25.11.2020 3.199,620 € 1.360,090 
€ 

3.368,050 € 7.520,260 
€ 

 2.902,470 
€ 

2.669,100 €  21.019,590 
€ 

   14,720 €  209,200 €   273,090 € 497,010 € 

03.03.2021 479,720 € 752,450 € 5.238,730 € 20.034,360 
€ 

193,000 € 1.558,930 
€ 

1.349,300 €  29.606,490 
€ 

IPSS/Subsídio 6.310,705 € 3.095,635 
€ 

13.066,150 
€ 

32.214,210 
€ 

896,690 € 8.026,050 
€ 

7.641,480 € 425,640 € 71.676,560 
€ 

% 8,8% 4,3% 18,2% 44,9% 1,2% 11,2% 10,7% 0,6%  

 

Entretanto, a 28 de julho de 2020, através da Portaria 178/2020, o Governo assumiu a Iniciativa 

ADAPTARSOCIAL+ para financiamento às IPSS’s, no mesmo contexto, com candidaturas submetidas e 

aprovadas por parte de IPSS’s locais, no decurso do ano civil 2020. 

 

Assumindo-se a necessidade na continuidade deste apoio em 2021, face às atuais circunstâncias pandémicas, 

e para contributo na salvaguarda da segurança de trabalhadores, utentes, famílias e comunidade, e 

simultaneamente garantia da respetiva equidade e complementaridade relativamente a respostas entretanto 

instituídas, considera-se por adequado o estabelecimento de critérios para atribuição dos apoios enunciados, 

conforme abaixo enunciado. 

 

APOIO SOB A FORMA DE SUBSÍDIO ÀS IPSS’s COM VALÊNCIA CRECHE, ERPI e SAD NO ÂMBITO DA 

PREVENÇÃO E COMBATE À COVID19 

PROPOSTA DE CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO 

 

I-Entidades beneficiárias: 

- IPSSs sedeadas no concelho de Serpa, ou legalmente equiparadas, que detenham cooperação com o ISSS, 

IP e desenvolvam as valências ERPI e/ou SAD e/ou creche 

 

II- Despesas elegíveis: 

- despesas realizadas com a aquisição de equipamentos de proteção individual para utilização por parte de 

utentes e de trabalhadores (máscaras, luvas, viseiras e outros); equipamentos de desinfeção e higienização, 

equipamentos de dispensa automática de desinfetantes e respetivos consumíveis, assim como termómetros 

- São elegíveis as despesas pagas e comprovadas mediante apresentação da respetiva fatura/recibo e 

realizadas no período de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 

 

III – Cálculo dos apoios às instituições: 

A) São cobertas 50% das despesas elegíveis e pagas, mediante apresentação do respetivo comprovativo 

e até ao limite definido por valência e por instituição. 

 

B) CÁLCULO DA COMPARTICIPAÇÃO MÁXIMA ANUAL POR VALÊNCIA  
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Quadro 2 -CÁLCULO COMPARTICIPAÇÃO MÁXIMA ANUAL POR VALÊNCIA DE ACORDO O Nº DE UTENTES 

 
 

VALÊNCIA/Nº UTENTES ABRANGIDOS PELO 
ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 
INVESTIMENTO REFERÊNCIA 

(I.R.)2 
(V.R.*n meses*50% 

comparticipação) 

 
APURAMENTO DO PLAFOND MÁXIMO DE COMPARTICIPAÇÃO 

ANUAL POR VALÊNCIA (2021) 
 

(I.R.*6meses*50% comparticipação) 
 

CRECHE   

 
Até 30 utentes (c/acordo cooperação)  
 

 
283,46€*4*50%= 566,92€ 

 
566,92€*6*50%=1700,76€ 

 
31-61 utentes(c/acordo cooperação) 
 

 
283,46€*8*50% = 1133,84€  

 
1133,84€*6*50%= 3401,52€ 

 
+ 61 utentes(c/acordo cooperação) 
 

 
283,46€*12*50% = 1700,76€ 

 
1700,76€*6*50%= 5102,28€ 

ERPI   

 
Até 30 utentes (c/acordo cooperação)  

 
410,45€*4*50%= 820,90€ 

 

 
820,90€*6*50%= 2462,7€ 

 
31-61 utentes(c/acordo cooperação) 

 
410,45€*8*50% = 1641,80€ 

  

 
1641,80€*6*50%=4925,4€ 

 
+ 61 utentes(c/acordo cooperação) 

 
410,45€*12*50% = 2462,7€ 

 

 
2462,7€*6*50%= 7388,1€ 

SAD   

 
Até 30 utentes (c/acordo cooperação)  
 

 
279,07€*4*50%= 558,14€ 

 
558,14€*6*50%=1674,42€ 

 
31-61 utentes(c/acordo cooperação) 
 

 
279,07€*8*50%= 1116,28€ 

 
1116,28€*6*50%=3348,84€ 

 
+ 61 utentes(c/acordo cooperação) 
 

 
279,07€*12*50%= 1674,42€ 

 
1674,42€*6*50%=5023,26€ 

 

C) APURAMENTO DO PLAFOND MÁXIMO DE COMPARTICIPAÇÃO ANUAL POR INSTITUIÇÃO (2021) 

                                                           
1 Conforme Portaria 88C/2020, de 6 de abril que veio estabelecer o aumento das comparticipações financeiras da segurança social para as respostas em 

equipamentos sociais, em 3,5%, para o ano de 2020, no âmbito da aplicação do regime jurídico da cooperação previsto na Portaria 196-A/2015 
2 Caso não se comprove o nº de acordos estabelecidos com o ISSS, IP o valor referência estabelecido por valência será o valor mínimo 

Quadro1- VALORES REFERÊNCIA POR RESPOSTA SOCIAL (V.R.) 

Resposta Social Comparticipação financeira por utente/mês (€)1 

Creche 283,46 

ERPI 410,45 

SAD 279,07 
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Nas situações onde se verifique o desenvolvimento de várias valências/respostas sociais por parte das  IPSS, 

o plafond máximo de comparticipação anual sob a forma de subsídio por parte do município, e mediante 

apresentação dos comprovativos de despesa efetuada e paga, será estabelecido da seguinte forma3: 

ERPI + SAD = 12411,36€*80%=9929,08€ 

ERPI + CRECHE=12490,38*80%=9992,30€ 

SAD+CRECHE=10125,54*80%=8100,43€ 

ERPI+SAD+CRECHE=17513,64*80%=14010,91€ 

 

Ás instituições que apenas desenvolvem 1 valência, o plafond máximo de apoio estabelecido é conforme o apurado no 

quadro com a comparticipação anual por valência (quadro2), de acordo com o nº de utentes abrangidos pelo Acordo. 

IV – Apresentação das candidaturas: 

a) Períodos de candidatura 

1º período - Até 4 de junho: Apresentação das despesas realizadas e pagas de 1 de janeiro 2021 até à data 

2º período - Até 6 de agosto: Apresentação das despesas realizadas e pagas de 1 de janeiro 2021 até à data 

e não apresentadas no 1º período de candidatura 

3º período - Até 31 de dezembro: Apresentação das despesas realizadas e pagas de 1 de janeiro 2021 até à 

data e não apresentadas nos períodos de candidatura anteriores 
 

b) Documentos a apresentar em sede de candidatura 

Via email acaosocial@cm-serpa.pt deverão ser remetidos os seguintes documentos: 

- faturas/recibo com as despesas realizadas no ano civil 2021, descriminadas por valência 

- comprovativo do nº de acordos de cooperação estabelecidos com o ISS,IP, por valência» 

 

 Deliberação 

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

aos critérios de apoio às IPSS’s no âmbito da prevenção e combate à pandemia Covid19, para o ano 

civil de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

17. Minuta do contrato de arrendamento para fins não habitacionais a outorgar com a Sociedade 

Greenpellett, Lda. 

Na sequência das deliberações da Câmara Municipal de Serpa, de 21 de agosto de 2019, 2 de outubro de 2019 

e 18 de março de 2020, a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica 

remete para apreciação, a minuta de Contrato de Arrendamento para fins não habitacionais a outorgar com a 

sociedade Greenpellett, Lda. 

Considerando: 

- A duração prevista do contrato (30 anos); 

- Que nos termos do disposto no artigo 1024º, n.º 1, do Código Civil, “a locação constitui, para o locador, um 

ato de administração ordinária, exceto quando for celebrada por prazo superior a seis anos”, 

                                                           
3 Somatório do plafond máximo apurado por valência *50% 

mailto:acaosocial@cm-serpa.pt
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- Que, de acordo com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea g), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Câmara Municipal, “adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a 

RMMG”;  

Propõe que seja autorizada a celebração do contrato de arrendamento com a Requerente Greenpellett, Lda. e, 

em conformidade, aprovada a Minuta do Contrato, que a seguir se transcreve:  

 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS 

Entre: 

PRIMEIRO CONTRAENTE: 

Município de Serpa, pessoa coletiva número 501 112 049, com sede na Praça da República, 7830-389 Serpa, 

neste ato representado por …………….., em execução das deliberações do órgão executivo tomadas em 

reuniões realizadas em 21 de agosto de 2019; 02 de outubro de 2019 e, 18 de março de 2020, que aprovaram 

o contrato promessa de arrendamento para fins não habitacionais e deliberação do órgão executivo proferida 

em reunião de …………..   que aprovou o contrato definitivo, adiante designado PRIMEIRO CONTRAENTE ou 

Senhorio; 

E, 

SEGUNDA CONTRAENTE: 

Greenpellett, Lda, sociedade por quotas com sede na Rua de Cabo Verde, número 7, rés-do-chão, esquerdo, 

em Beja, freguesia de Beja, Santiago Maior e São João Batista, matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de Beja sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 514 851 937, representada 

por……………., adiante designada por SEGUNDA CONTRAENTE ou Arrendatária; 

É celebrado o presente CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS que se rege 

pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objeto 

O Primeiro Contraente dá de arrendamento à Segunda Contraente e esta toma de arrendamento o lote de 

terreno designado por lote número 51 do Loteamento da Zona Industrial de Serpa, prédio urbano inscrito na 

matriz sob o artigo 4192, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 4010/20210304, 

sito na União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) com a área de 14.300,00 metros quadrados, 

propriedade do Município de Serpa. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Finalidade 

A cedência do lote ora identificado tem por finalidade a instalação de uma central fotovoltaica, bem como o 

armazenamento de matérias-primas, destinada a servir a atividade industrial/comercial da Segunda Contraente, 

instalada no lote número 30 do mesmo loteamento, que lhe foi vendido, prédio urbano inscrito na matriz sob o 

artigo 4009, não podendo ser dado outo fim ou uso sem expressa autorização por escrito do Primeiro 

Contraente. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Duração, condição e eficácia 

1- Este contrato de arrendamento terá a validade máxima de 30 anos, a contar da respetiva outorga. 

2- A Segunda Contraente deverá dar cumprimento ao uso do solo conforme projeto de arranjos exteriores 

relativos à Central Fotovoltaica (Unidade de Produção de Autoconsumo) cujo licenciamento foi por si requerido 

e aprovado por esta câmara municipal, processo de Controlo Prévio 03/2021/22. 
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3- Após a conclusão do procedimento de Revisão do Plano de Urbanização de Serpa, em curso, poderão as 

partes acordar a compra e venda da referida parcela de terreno. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

Renda 

1- A renda anual livremente estabelecida pelas partes é de 3.000,00 (três mil euros) e será paga 

trimestralmente, no primeiro dia útil de cada trimestre anterior àquele a que a renda diz respeito, através de 

transferência bancária. 

2- A renda será atualizada anualmente de acordo com o coeficiente de atualização vigente. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

Benfeitorias 

1-A Segunda Contraente poderá realizar, por sua conta, no prédio ora arrendado todas as obras destinadas ao 

objeto do contrato. 

2- As benfeitorias que a Segunda Contraente efetuar no local arrendado ficarão pertença ao prédio, sem direito 

a retenção ou sem que o Primeiro Contraente tenha de pagar qualquer indemnização por elas, após término 

do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA 

Normas supletivas 

A tudo o que não esteja expressamente previsto no presente contrato, designadamente em caso de 

incumprimento do mesmo, serão aplicáveis as disposições especiais para arrendamentos para fins não 

habitacionais, previstas nos artigos 1108º a 1128º do Código Civil e respetivas remissões e outra legislação 

que seja aplicável. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Comunicações 

Todas as questões decorrentes do presente contrato serão, sempre, comunicadas por escrito, através de carta 

registada com aviso de receção ou e-mail, com prova de recibo, devendo ser considerados os seguintes 

elementos para o efeito:  

 

- Sociedade Greenpellet, Lda  

Sede: Rua de Cabo Verde, nº7, R7c esq, 7800-469 Beja  

E-mail: geral.greenpellet@gmail.com  

Telefone: 284107104/930511729  

 

 Câmara Municipal de Serpa: 

Praça da República, 7830-389 SERPA  

E-mail: geral@cm-serpa.pt  

Telefone: 284540100  

 

O presente contrato está isento de imposto de selo conforme previsto no artigo 3.º, n.º 2, alínea b) e artigo 6.º, 

alínea a) do Código de Imposto de Selo, aprovado pela Lei n.º 150/99, de 11 de setembro, com as alterações 

em vigor. 
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Foi celebrado de boa fé e, de acordo com as vontades expressas dos contraentes ora identificados, tendo sido 

apresentado documento comprovativo da situação regularizada perante Autoridade Tributária e a Segurança 

Social, respeitantes à Segunda Contraente atualizadas e feito em dois exemplares, assinados e rubricados. 

Serpa,   --- de abril de 2021 
 

PRIMEIRO CONTRAENTE 

_____________________________________  

 

SEGUNDA CONTRAENTE 

____________________________________  

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Manuel Soares questionou sobre o valor da renda anual, como se definiu esse valor, tendo o 

Sr. Presidente respondido que tem a ver com o valor de mercado, tendo em conta a respetiva tipologia, mas irá 

solicitar aos serviços o respetivo calculo, com a fundamentação deste valor, para posterior informação aos 

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

 Deliberação 

Nos termos do disposto no artigo 1024º, n.º 1, do Código Civil e artigo 33.º, n.º 1, alínea g), do Anexo I, 

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

celebração do contrato de arrendamento com a empresa Greenpellett, Lda. e aprovar a respetiva minuta 

do contrato, acima transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

18. Pedido de retificação de certidão de destaque de parcela – Requerente: Francisco José Casimiro 

Formigo 

Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 12 de outubro de 2005 foi deliberado certificar que a parcela 

a destacar, sita na Rua António Sérgio, na freguesia de Pias, concelho de Serpa, com a área total de 304 m2 a 

desanexar do prédio sito na Rua António Sérgio, não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os 

requisitos do destaque de parcela.  

Em 13 do corrente mês de abril, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o Requerente 

solicita a retificação da certidão de destaque de parcela, referente ao processo n.º 69/99, em nome de Domingos 

Coelho da Silva, e seja emitida de acordo com o levantamento topográfico efetuado, a fim de registar a respetiva 

correção na Conservatória do Registo Predial e Finanças.  

A área total de 304 m2 encontra-se registada na Conservatória do Registo Predial de Serpa e no Serviço de 

Finanças.  

É apresentado um levantamento topográfico da parcela a destacar, tendo obtido uma área total medida de 

385,70 m2.  
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 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar, para os 

devidos efeitos, que a área total da parcela a destacar, com 304 m2, conforme consta da deliberação de 

12/10/2005, deverá passar a descrever-se com a área total de 385,70 m2, com base no levantamento 

topográfico apresentado nesta Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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19. CP 8/2021 – Empreitada de remodelação do edifício da Sociedade 1.º de Junho Brinchense, para 

futura Casa do Rio, em Brinches  

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, informa que a 17 de março de 2021, procedeu-se à 

abertura do procedimento de concurso público, de acordo com o estipulado no artº 19º, alínea b) do Código dos 

Contratos Públicos, 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, por deliberação de Câmara, para a 

Execução da Empreitada de Remodelação do Edifício da Sociedade 1º de Junho Brinchense para a futura Casa 

do Rio – 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.  

O procedimento foi publicado no Diário da República nº 60, Parte L, de 26 de março, com o Anúncio do 

Procedimento nº 4060/2021 e decorreu na plataforma SaphetyGov, alojada em www.saphety.com em uso neste 

Município.  

O prazo para a apresentação de propostas foi de 24 (vinte e quatro) dias e terminou a 19 de abril de 2021, sem 

que fosse apresentada qualquer proposta.  

Disponibilizou-se a lista dos concorrentes e foi dado o prazo de 3 (três) dias para que os interessados que não 

tenham sido incluídos na lista dos concorrentes pudessem reclamar desse facto, não tendo sido registada 

qualquer reclamação.  

Face ao exposto, e considerando que a competência é da Câmara Municipal, nos termos do artigo 18º, nº 1, 

alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, remetem a presente informação para, nos termos do artº 79º, 

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

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

 

 Deliberação  

Face ao exposto, nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, artº79º, 

nº1, alínea a) do CCP, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, determinar a não adjudicação e 

consequente revogação da decisão de contratar, de acordo com o estipulado no artº 80º, nº 1, da mesma 

disposição legal, relativamente ao Concurso Público n.º 8/2021 – Empreitada de remodelação do edifício 

da Sociedade 1.º de Junho Brinchense, para futura Casa do Rio, em Brinches. --------------------------------- 

 

 

20. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

20.1. AMAlentejo – Primeira edição da Folha AMAlentejo 

Através de email datado de 1 do corrente mês de abril, o Secretariado da AMAlentejo envia para conhecimento, 

a primeira edição da sua “Folha AMAlentejo”, que foi distribuída por todos os eleitos (Doc. 4020/2021).  
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20.2.Grupoo Parlamentar “Os Verdes” 
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20.3. Grupo Parlamentar do PCP – Pergunta ao Governo sobre a situação futura dos CTT, os resultados 

e as ameaças da gestão privada 

Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, o email datado de 5 do corrente mês de abril, com a 

pergunta n.º 1698/XIV, sobre o assunto designado em epígrafe (Doc. 4022/2021). 

 

 

20.4 – Grupo Parlamentar “Os Verdes”Projeto de Lei n.º 748/XIV”ª – Instrumentos de gestão do arvoredo 

em meio urbano 

Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, o email datado de 6 do corrente mês de abril, sobre o 

assunto designado em epígrafe (Doc. 4023/2021).  
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20.5. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda – Uma lei para capacitar os municípios para a prevenção 

de incêndios 
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21. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 76, referente ao dia 27 de abril 

de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 946.963,55€ (novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e 

sessenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos) e 31.624,49€ ((trinta e um mil, seiscentos e vinte e quatro 

euros e quarenta e nove cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

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

 

 

No período de intervenção dos eleitos, começou por usar da palavra o Sr. Vereador Manuel Soares para abordar 

o assunto do vídeo sobre o cortejo que foi divulgado na altura das festas da Páscoa e que considera que está 

muito bem feito, foi muito abrangente, correu todo o concelho, fazendo referência a tudo o que é mais 

emblemático em cada freguesia, mas aquilo que viu que o deixou triste, foi a cena em que surge o moinho de 

vento, sem velas, com os mastros partidos. Já abordou várias vezes a necessidade de se reparar o moinho de 

vento e mais uma vez alerta para esse assunto.  

Solicita ainda informação sobre o valor gasto no fogo de artifício aquando das festas da Páscoa e nas 

comemorações do 25 de Abril. Considera que não se deve deixar de assinalar/comemorar essas datas e outras 

emblemáticas, mas poderia ter sido menos fogo de artificio, o que significava menos dinheiro gasto, pois 

estamos numa altura em que as pessoas não andam na rua, em que o público não está a assistir e depois de 

já se ter alertado que o município poderia ter uma atuação mais eficaz, nomeadamente no apoio ao comércio 

e à população no período da pandemia, poderiam as medidas ter sido mais alargadas e embora saibam que a 

Câmara tem feito um esforço para apoiar, mas também se tem queixado do acréscimo de custos nalgumas 

áreas, por isso, estranham os fogos de artificio com a duração a que assistimos, sabendo os custos elevados 

que isso acarreta. Assim, gostariam de saber os valores gastos, para saber os impactos financeiros que isso 

teve.  

 

O Sr. Presidente disse que esses custos são públicos, os valores de aquisição constam da respetiva plataforma 

de contratação pública, mas a Câmara irá informar os eleitos e esse valor constará depois da próxima ata, 

também para conhecimento público.  

Sobre o assunto do moinho, diz que é uma intervenção que gostariam de já ter feito, ainda não foi possível, 

mas querem faze-la e já houve uma intervenção de limpeza no espaço envolvente. ------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador António Mariano interveio para fazer referência à forma como este ano o município celebrou, 

de forma simbólica, mas muito significativa, o 25 de Abril. O ano passado tinha proposto que se desse mais 

dignidade às celebrações do 25 de Abril, que deveria fazer-se uma sessão solene, mas no ano passado não 

foi possível fazer devido à pandemia, mas este ano, com todo o respeito, ao som da Banda Filarmónica, com 

um número elevado de eleitos de todos os órgãos autárquicos, pensa que todos deveremos ficar satisfeitos 

com a forma como comemorámos a data e dignificámos o 25 de Abril.  

 

O Sr. Presidente disse que também achou que foi digno, mesmo perante as condições e exigências a cumprir, 

mas foi um bom momento e foi também importante para a própria Sociedade Filarmónica, que devido à 

pandemia, há muito tempo que não atuavam. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Paula Pais que começou por agradecer o convite para as Comemorações do 25 

de Abril e explicou os motivos pelos quais não foi possível comparecer e fez ainda referência a um email de um 

munícipe, o Sr. Nuno Duarte, enviado aos eleitos para conhecimento, respeitante à interrupção de energia e 

em que apela aos eleitos que intercedam junto da EDP (atual E-Redes) para a resolução deste problema, pelo 

que, solicita o ponto de situação deste assunto se já houve contactos da Câmara com a empresa, pois de facto 

o problema em Vila Verde de Ficalho mantém-se, com todos os transtornos e prejuízos que isso causa, quer 

para particulares, quer para o comércio. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente disse que esse email foi logo reencaminhado para a EDP a solicitar um 

esclarecimento urgente e logo que se tenha resposta, daremos conhecimento da mesma. -------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula fez ainda referência ao assunto do Plano Plurianual de Requalificação das Ruas do 

Concelho, que já abordou noutras reuniões do Órgão Executivo, desde junho de 2018 e cujo término das obras 

previstas nesse plano era em fevereiro de 2020. Por uma série de constrangimentos, incluindo a pandemia, 

algumas das obras previstas ainda não estão executadas. Diz que o Sr. Presidente já tem prestado alguns 

esclarecimentos, mas gostava de saber o ponto de situação e as justificações no atraso dessas obras. --------- 

 

O Sr. Presidente disse que, efetivamente a calendarização não foi cumprida e independentemente das 

dificuldades que temos tido, algumas da responsabilidade são da Câmara e outras das empresas e 

concretamente em relação às seguintes ruas, explicou o seguinte: 

 

- Rua Larga, em Vales Mortos, ainda não foi efetuada; 

- Rua do Lazareto, em Santa Iria, foi trocada com a Rua das Piçarrinhas e foi concluída há pouco tempo, tendo 

sido também substituídos todos os ramais de água e foi também intervencionada uma Travessa que dá acesso 

a essa Rua das Piçarrinhas;  

- Rua da Liberdade, em A-do-Pinto, é a única que ainda não foi aberto o procedimento, mas está previsto abrir 

no mês de maio; 

- Em relação às duas ruas de Vila Verde de Ficalho diz que a obra foi adjudicada no final de novembro, ou 

principio de dezembro do ano passado, o contrato foi assinado em fevereiro e a empresa já nos deu várias 

datas previstas para inicio da obra, sendo a última em 26 de abril e já levaram alguns materiais para montagem 

do estaleiro, mas a obra ainda não começou. A empresa é a Consdep, que tem sede em Aljustrel, mas 

infelizmente temos tido azar, porque nunca tem conseguido cumprir os prazos.  

Refere ainda que a dificuldade de intervenção nas ruas, além dos municípios receberem menos verba do 

Governo para investimentos, as intervenções agora não passam apenas pela repavimentação, porque as 

infraestruturas da rede estão velhas e é necessário proceder à sua substituição e isso torna as intervenções 

mais dispendiosas, mas até final do mandato pensa que existem condições para concluir essas duas ruas em 

Vila Verde de Ficalho e que a obra de A-do-Pinto esteja adjudicada e em andamento.  

- Em Vale de Vargo, a Rua Francisco Santos Pateira e a Rua do Mercado estão concluídas, em Pias fez-se a 

Rua Jogo dos Paus, em Vila Nova de S.Bento a Rua Albérico Figueiredo, em Brinches a Rua das Flores, e 

nalgumas fez-se também intervenção em ruas adjacentes. --------------------------------------------------------------------  
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Período de intervenção do público  

Dos participantes que assistiam à reunião, interveio o Sr. Miguel Oliveira que começou por elogiar o vídeo/filme 

“A Noite”, um projeto interessante, no âmbito das comemorações do 25 de Abril e considera importante manter 

vivas essas lembranças. Manifesta o seu interesse em continuar a assistir às reuniões públicas da Câmara e 

questiona ainda sobre a possibilidade de ser enviado para ele e para quem também esteja interessado, a ordem 

de trabalhos e o convite para assistir às reuniões, sem que seja necessário serem os munícipes a solicitar o 

link para cada uma das reuniões e se esses munícipes também podem ter acesso aos documentos e anexos 

analisados nas reuniões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, em termos informáticos e do ponto de vista legal, poderá o assunto ser analisado 

sobre o pedido de acesso a esses documentos e quando as reuniões voltarem a ser presenciais, se é possível 

a sua transmissão para os munícipes assistirem e se existe possibilidade de também intervirem, é um assunto 

que tem que ser analisado, não apenas a nível informático, mas também legal e regimental. São situações 

novas que têm que ser estudadas, são novas ferramentas que permitem a quem também está fora do País 

acompanhar a atividade do seu município e assistir às reuniões, mas para um próximo mandato são novas 

regras de funcionamento que terão que ser consideradas no Regimento- ------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Domingos Godinho que começou por referir também os problemas com as interrupções de 

energia e lamentar que a E-Redes não tenha avisado os consumidores, aquando da última intervenção na sub-

estação de Vale de Vargo, o que originou um corte de energia durante cinco horas. Sugeriu que a Câmara 

intervenha junto da Direção Geral de Energia, para denunciar estas situações, uma vez que a E-Redes tem a 

obrigação de avisar a população quando são efetuadas intervenções que provoquem interrupções no 

fornecimento de energia.  

Referiu-se ainda à inauguração das novas instalações da GNR em Serpa, em que o Sr. Presidente da Câmara 

participou e na sua opinião, deveria o Sr. Presidente ter alertado as entidades competentes que se encontravam 

nessa inauguração, para o facto do posto da GNR de Vila Nova de S.Bento estar fechado há dez dias.  

 

O Sr. Presidente respondeu que a Câmara tem sempre chamado a atenção e tentado resolver o assunto com 

a EDP, quer nos vários cortes de energia, quer nas obras que são feitas nas sub-estações para que as 

populações sejam avisadas, mas nos dois ou três últimos anos tem havido dificuldades de comunicação com a 

empresa, desde que a empresa foi dividida e criados vários departamentos, mas temos continuado a insistir na 

resolução dos problemas que vão surgindo. 

Sobre a inauguração do novo posto da GNR em Serpa, que ocorreu cerca de um mês depois de estar em 

funcionamento, houve um convite do Ministério da Administração Interna e a Câmara acedeu a participar, até 

porque o edifício foi uma cedência do município e estes momentos costumam ser aproveitados para referir a 

necessidade de mais meios para a GNR no concelho de Serpa, de mais equipamentos e efetivos e foi isso que 

fez também no seu discurso de inauguração. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

seguintes assuntos: 

  

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Rua do Ultramar, n.º 5 e 7, 

em Pias - Requerente: Rufina de Lurdes de Carvalho Correia Rogado  

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Rua 1.º de Maio, n.º 22 e 

22-A, em Vale de Vargo - Requerente: José Morgado Martins Castelhano 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Estrada da Providência, 

s/n.º em Serpa - Requerente: Frederico Borralho, Unipessoal, Ldª 

 Pedido de parecer sobre aumento de compropriedade no prédio denominado “Barranco do Salto”, em 

Vila Verde de Ficalho – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Pedido de parecer sobre aumento de compropriedade no prédio denominado “Herdade da Torre”, em 

Serpa – Requerente: João Mouzaco Godinho 

 Pedido de licenciamento da 2.ª alteração ao loteamento Bela da Rainha, em Serpa – Alvará n.º1/2003 

– Requerente: Vitor Nuno Grave Canhita 

 Parecer sobre operação de emparcelamento (Isenção de IMT e IS) – Requerente: Hugo Manuel 

Bernardo Rocha 

 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Rede de oferta formativa de dupla certificação 

 Atribuição de loja n.º 3 do Mercado Municipal de Serpa – Retificação do valor  

 Casa do Cante – Proposta de venda do livro “Feijó, meu lindo Feijó” 

 Núcleo de Atendimento a Vitimas de Violência Doméstica do Distrito de Beja – Proposta de renovação 

do protocolo com a Associação Moura Salúquia  

 Plano de transportes escolares para o ano letivo 2021/2022 

 Parecer sobre arranque de olival para posterior instalação de painéis fotovoltaicos no prédio rustico 

denominado “Pombal”, artigo 356K, em Serpa – Requerente: Arlindo José Anacleto Ruivo 

 Parecer sobre arranque de olival para posterior instalação de painéis fotovoltaicos no prédio rustico 

denominado “Mata Mulheres”, artigo 327K, em Serpa – Requerente: Arlindo José Anacleto Ruivo 

 Sociedade Artística Reguenguense – Pedido de apoio para o Rali Flor do Alentejo Cidade de Serpa 

 Proposta de critérios de apoio às IPSS’s no âmbito da prevenção e combate à pandemia Covid19 – 

Ano civil de 2021 

 Minuta do contrato de arrendamento para fins não habitacionais a outorgar com a Sociedade 

Greenpellett, lda. 

 Pedido de retificação de certidão de destaque de parcela – Requerente: Francisco José Casimiro 

Formigo 

 CP 8/2021 – Empreitada de remodelação do edifício da Sociedade 1.º de Junho Brinchense, para futura 

Casa do Rio, em Brinches  
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20h00 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 9/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 28 de abril de 2021 

 
 
 
ANEXO 1 – Plano de transportes escolares para o ano letivo 2021/2022 

 

 

ANEXO 2 –  Parecer sobre arranque de olival para posterior instalação de painéis fotovoltaicos no prédio rustico 

denominado “Pombal”, artigo 356K, em Serpa – Requerente: Arlindo José Anacleto Ruivo 

 

 

ANEXO 3 –  Parecer sobre arranque de olival para posterior instalação de painéis fotovoltaicos no prédio rustico 

denominado “Mata Mulheres”, artigo 327K, em Serpa – Requerente: Arlindo José Anacleto Ruivo 

 
 
 
 

 

 

 

 


