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ATA N.º 7/2021 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 31 de março 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 7/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 31 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 31 de março 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 6/2021 

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 6, relativa à reunião realizada no dia 17 de março, a qual foi previamente distribuída por 

todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção da Sr.ª Vereadora Odete Borralho, por não ter participado 

na reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

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

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

3. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito no Largo de Salvador, s/n, em 

Serpa 

4. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Rua Nova dos Sapateiros, 

n.º 16 e 18 em Brinches – Requerente: Maria Felismina Estevens Vaz Estevens  

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Rua do Pedrogão, n.º 23, 

em Brinches 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Rua Catarina Eufémia, n.º 

29 em A-do-Pinto – Requerente: José Manuel Flores Batista Rocha 

7. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio denominado “Rabo de Cabra”, em Brinches 

– Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

8. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Cruz da Cigana”, em Vila Nova de 

S. Bento – Requerente: Ilda Guerreiro Cavaco 

9. Pedido de licenciamento da 5.ª alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 4/1983, em Serpa – 

Requerente:  Madeira e Andrade, Ldª 

10. Pedido de informação prévia sobre a instalação de central fotovoltaica – Unidade de Pequena 

Produção/1138, em Vila Nova de S. Bento – Requerente: RP Global Solar Unipessoal, Ldª  

11. Pedido de informação prévia sobre a instalação de central fotovoltaica – Unidade de Pequena 

Produção/1139, em Vila Nova de S. Bento – Requerente: RP Global Solar Unipessoal, Ldª  

12. Pedido de informação prévia sobre a instalação de central fotovoltaica – Unidade de Pequena 

Produção/1140, em Vila Nova de S. Bento – Requerente: RP Global Solar Unipessoal, Ldª  
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13. Pedido de informação prévia sobre a instalação de central fotovoltaica – Unidade de Pequena 

Produção/1141, em Vila Nova de S. Bento – Requerente: RP Global Solar Unipessoal, Ldª  

14. Proposta de apoio para o Grande Prémio de Ciclismo do Alentejo – Requerente: 

EnvolvSport/Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal 

15. Proposta de apoio para Dia Internacional da Mulher – Requerente: MDM – Movimento Democrático de 

Mulheres 

16. Proposta de apoio para a Confraria do Cante Alentejano 

17. Empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo – Proposta de aprovação de trabalhos 

complementares  

18. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 356K, Serpa 

– Requerente: Arlindo José Anacleto Ruivo 

19. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 327K, Serpa 

– Requerente: Arlindo José Anacleto Ruivo 

20. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 8.ª Fase 

21. Pedido de retificação de abono de família  

22. Proposta de atribuição de loja no Mercado Municipal de Serpa 

23. Apoio às IPSS’s do concelho, com valência de creche, no âmbito da pandemia Covid-19 

24. Proposta de revogação da deliberação de venda de dois edifícios sitos na Rua dos Cavalos, em Serpa 

25. Proposta de aquisição de prédio urbano sito à Rua dos Canos, 24 e 26, e n.º 10, em Serpa (Sociedade 

Filarmónica) 

26. Projeto de reabilitação e ampliação de edifício sito na Rua do Passo, n.º 32 em Pias, para a futura 

“Taberna dos Camponeses”  

27. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento  

28. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Terceira Alteração ao Orçamento e segunda alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – 

Ratificação  

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares informou que os eleitos do PS irão votar contra, dado que 

têm dificuldade em perceber como é que é possível fazer uma ratificação e uma alteração urgente, para fazer 

a aquisição do mobiliário para o mercado quando se trata de uma obra que até já está atrasada na sua 

conclusão e isto revela que o planeamento não está a ser o ideal, não está a ser feito da forma que entendem 

que deveria ser feito.  

O Sr. Presidente disse que entende que da parte dos eleitos do PS haja essa dificuldade em perceber as 

alterações orçamentais, mas de facto, acontece muitas vezes que as rúbricas vão-se esgotando e depois há 

necessidade de se reforçarem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com o voto contra 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 3ª alteração ao Orçamento e 2.ª alteração ao PPI 

da Câmara Municipal:  
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2.Quarta alteração ao Orçamento e terceira alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares disse que a nota explicativa enviada faz apenas referência 

ao assunto do ossário do cemitério, mas o mapa da alteração n.º 4, tem mais alterações para além dessa do 

ossário, tem também alterações para a formação e reforço da verba para aquisição de serviços para 

conservação e restauro do acervo do museu municipal de etnografia, que são 50.000€, o que é difícil perceber, 

uma vez que o museu está em obras há muito tempo e esse projeto também já sofreu uma proposta de 

alteração. Além disso, esta rubrica já tinha 1.200.000€. Questiona ainda os 20.000€ que são retirados da obra 

do cine teatro, e gostaria de saber o que foi alterado nesse projeto que permitiu fazer essa redução de 20.000€.  

 

Em relação a esta última questão sobre os 20.000€, o Sr. Presidente disse que se tratou de uma alteração na 

estimativa do valor do projeto, que ainda foi possível ajustar esse valor e refere que os orçamentos estão muito 

associados aos financiamentos europeus e se o orçamento prevê essa receita, mas ao dia de hoje há 

recebimentos que não se efetuaram, tem de existir transferências entre as rubricas, o que não invalida que se 

façam as intervenções, de onde são feitas as reduções, mas, no momento, é necessário fazer esses ajustes 

de obras ou projetos que ainda não estão em execução. 

Em relação ao restauro do acervo do museu, estamos a reforçar uma rubrica que irá permitir essa ação, mas 

essa ação terá posteriormente um procedimento especifico e agora estamos a colocar o valor que a Divisão de 

Cultura e Património estima para esse restauro e para que o respetivo procedimento possa avançar. Lembrou 

ainda que, desse 1.200.000€, grande parte dessa verba, cerca de 1.000.000€ para diversas obras, tem 

financiamento do quadro comunitário e está contratualizado com a CIMBAL. --------------------------------------------- 

 

 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 4.ª alteração ao 

Orçamento e 3.ª alteração ao PPI, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo 

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

 

 

3.Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito no Largo de Salvador, s/n, em 

Serpa 

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

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

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

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

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 15 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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4.Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Rua Nova dos Sapateiros, 

n.º 16 e 18 em Brinches – Requerente: Maria Felismina Estevens Vaz Estevens  

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 Maria Felismina Estevens Vaz Estevens, os 

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

Vistoria, datado de 11 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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5.Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Rua do Pedrogão, n.º 23, 

em Brinches 

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

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

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

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

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 11 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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6.Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Rua Catarina Eufémia, n.º29 

em A-do-Pinto – Requerente: José Manuel Flores Batista Rocha 

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 Manuel Flores Batista Rocha, os Serviços 

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

de 15 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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7.Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio denominado “Rabo de Cabra”, em Brinches 

– Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 17 do 

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

de compropriedade, decorrente da VENDA de Laura da Conceição Ludovico Serrano Caetano e marido António 

Jacinto Afonso Caetano, a Alexandre Jorge Carmelo Susana e a Adrilete das Neves Serrano Carmo, na 

proporção de 2/9 (dois/nonos) para o primeiro, e de 1/9 (um/nono), para a segunda (sendo esta já proprietária 

de um/terço), do direito a um/terço indiviso do imóvel abaixo indicado, de que são proprietários, 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: 

 

- Prédio rústico denominado “Rabo de Cabra”, sito ao artigo 282, da secção H, da freguesia de Brinches, com 

a área total de 1,025 hectares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8.Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Cruz da Cigana”, em Vila Nova 

de S. Bento – Requerente: Ilda Guerreiro Cavaco 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 17 do 

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

de compartes decorrente da VENDA dos proprietários do prédio, a Rui Miguel Reis Venâncio e a Carla Sofia 

Cantigas Morais Costa, em partes iguais, do prédio misto denominado “Cruz da Cigana”, sito ao artigo rústico 

51, da secção K, e com o artigo matricial urbano n.º 1668, da (extinta) freguesia de Vila Nova de São Bento, 

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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9.Pedido de licenciamento da 5.ª alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 4/1983, em Serpa – 

Requerente:  Madeira e Andrade, Ldª 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 
em 23 do corrente mês de março:  
  

«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 a 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. Trata-se do pedido de licenciamento da alteração ao loteamento titulado pelo Alvará n.º4/1983, aprovado por 

deliberação de Câmara de 18 de outubro de 1983, referente ao prédio rústico inscrito na matriz predial sob o 

artigo n.º90 – secção J e descrito na CRPSerpa sob o n.º482, da (extinta) Freguesia de Salvador, em Serpa, 

com área total de 57.656 m2, tendo sido objeto de alterações posteriores, com 4ª alteração aprovada por 

deliberação de Câmara de 28 de outubro de 2020. A presente proposta corresponde à 5.ª alteração ao 

loteamento.  

 

O loteamento é composto por 91 lotes: 90 lotes com uso destinado a Habitação e 1 lote com uso destinado a 

Hotel. A proposta de alteração ao loteamento consiste no seguinte:  

- alteração do Lote 1, para a criação de 2 lotes: Lote 1A (destinado a Hotelaria) e Lote 1B (destinado a área 

técnica para telecomunicações);  

- alteração dos Lotes 2 a 16: destinados a habitação com construção livre, sendo eliminado o polígono de 

implantação previsto, de acordo com as áreas constantes no Quadro Urbanimétrico e os afastamentos previstos 

na Planta de Síntese. O lote 16 terá um afastamento de 3 m aos limites com os arruamentos, 3m ao limite 

confinante com o lote 15 e 3m no limite posterior do lote;  

- alteração dos Lotes de 76 a 91: aumento da área de construção, passando de 240,0 m² para 292,5 m², 

mantendo-se os mesmos polígonos de implantação. Pretende-se que as pérgolas previstas no projeto inicial 

deem origem a alpendres e que o espaço entre a habitação e garagem possa também ser coberto, conforme 

definido na Planta de Síntese. 

 

3. 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 “RC2 – Espaços Residenciais Consolidados: Tipo 2” (Art.º 26º e 27º), “Espaços de Uso Especial de Turismo 

Consolidados” (Art.º33º), “Espaços Verdes Urbanos Existentes” e “Espaços Verdes Urbanos Propostos” 

(Art.º40º e 41º).  

Verifica-se que a proposta de alteração ao loteamento cumpre os índices e parâmetros de edificabilidade 

previstos no Quadro Regulamentar constante do Art.º22º do Regulamento do PU de Serpa 
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5. Áreas de cedência:  
Não há lugar a cedências ao domínio público, uma vez que a proposta de alteração ao loteamento não prevê 

a aumento do número de fogos constantes no alvará, e o aumento de área de construção proposto nos lotes 

76 a 91, mantém o número de lugares de estacionamento previstos na Portaria n.º216-B/2008 de 3 de Março: 

2 lugares/ fogo com a.c. entre 120m2 e 300m2: 
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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 fogos, constantes no alvará de loteamento.  
 
7. Foi solicitado esclarecimento ao gabinete jurídico, no sentido de se verificar a legitimidade da empresa 
Requerente em apresentar o pedido de alteração ao loteamento na qualidade de proprietária do Lote 1, estando 
o mesmo hipotecado ao Município, tendo sido emitido o parecer jurídico constante na Informação n.º5253/2020:  
 

“(…) No caso concreto, e sem pretender interferir excessivamente, também se afigura que a 
área a retirar do imóvel hipotecado (140m2), não acarreta qualquer desvalorização significativa 
do mesmo.  
Mais se informa, que a deliberação da Câmara Municipal que aprove a alteração ao 
Loteamento deve referir expressamente que é autorizado o cancelamento da hipoteca 
constituída sobre o Lote 1, sendo substituída por nova hipoteca a constituir sobre o Lote 1-A.”.  

 
8. De acordo com o definido no n.º3 do Art.º27º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de dezembro na sua atual 
redação, foram notificados os restantes proprietários dos lotes constantes do alvará, através do Anúncio nº 
1/DUOT/2021 (publicado no Diário do Alentejo, colocado na União de freguesias Serpa (Salvador e Santa 
Maria), no Serviço de Atendimento ao Público da C.M. Serpa e na página da Autarquia) e o Anúncio nº 
47/DUOT/2021 (publicado no Diário da República), para sua pronúncia no prazo de 10 dias, sem que os 
mesmos se tenham pronunciado sobre a alteração ao loteamento proposta.  
 
B. Proposta:  
Face ao supra exposto, considera-se que o pedido de licenciamento da 5ª alteração ao loteamento reúne as 

condições exigíveis para ser deferido, propondo-se a deliberação sobre a sua aprovação em reunião de 

Câmara.  

Como indicado no ponto 7) desta Informação, a deliberação da Câmara Municipal que aprove a alteração ao 

Loteamento deve referir expressamente que é autorizado o cancelamento da hipoteca constituída sobre o Lote 

1, sendo substituída por nova hipoteca a constituir sobre o Lote 1-A.  

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  

De acordo com o parecer técnico, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, deferir o pedido de 

licenciamento da 5.ª alteração ao loteamento, titulado pelo alvará n.º 4/1983 e autorizar o cancelamento 

da hipoteca constituída sobre o Lote 1, sendo substituída por nova hipoteca a constituir sobre o Lote 

1-A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10.Pedido de informação prévia sobre a instalação de central fotovoltaica – Unidade de Pequena 

Produção/1138, em Vila Nova de S. Bento – Requerente: RP Global Solar Unipessoal, Ldª  

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

datada de 12 do corrente mês de março:  

 

«A. Análise:  
 

1. Âmbito do pedido:  
Respeita a presente pretensão à realização de operação urbanística sujeita a controlo prévio na figura de 
Pedido de Informação Prévia 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 de um Pedido de Informação Prévia referente à instalação de uma central fotovoltaica - Unidade de 
Pequena Produção – 1138/UPP, com área de implantação de cerca de 2,1 hectares, localizada no prédio rústico 
descrito na CRPSerpa sob o n.º694/19890111, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º123 – secção I, da 
(extinta) Freguesia de Vila Nova de São Bento, descrito com Área Total de 163,95 hectares e Área Descoberta 
de 163,95 hectares.  
A potência de ligação da UPP à Rede Elétrica de Serviço Publico (RESP) é de 1000 kVA, com uma potência 
total instalada de 1000 kWp e uma produção anual estimada de 1888 MWh/ano.  
Em Memória Descritiva é indicado que na instalação dos painéis fotovoltaicos “As fundações a utilizar serão do 
tipo parafuso 50mm de raio, enroscado diretamente no terreno, que servirá de suporte à estrutura das mesas 
fotovoltaicas (…) instalado diretamente no terreno, sem recurso a betão”.  
 
3. Enquadramento no PDM de Serpa:  
A área onde se pretende intervir enquadra-se, de acordo com o definido no Regulamento do PDM de Serpa:  
Carta de Ordenamento: afeta a: “Espaços Agrícolas: Espaços Agrossilvopastoris”  
Carta de Condicionantes: afeta, em parte, a: ”REN - Reserva Ecológica Nacional: Área de elevado risco de 
erosão hídrica do solo” e “Recursos Hídricos: cursos de água”  
As operações a realizar nesta área deverão cumprir com o definido na legislação em vigor, nomeadamente o 

disposto nos artigos 14º, 15º, 22º e 26º do Regulamento do PDM de Serpa, bem como  as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis a cada caso, designadamente quando o local destinado à edificação ou instalação 

se situar em área subordinada ao regime da Reserva Ecológica Nacional ou sujeita a qualquer outra servidão 

administrativa ou restrição de utilidade pública:  

Artigo 22.º  
Usos especiais  
1 — Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública e d disposições específicas 
decorrentes da aplicação de normas em vigor, implantação ou a instalação de infraestruturas e 
equipamentos, nomeadamente de vias de comunicação, de saneamento básico, de infraestrutura de 
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gestão de resíduos, de telecomunicações, ou de produção, transporte e transformação de energia, de 
recreio e lazer, entre outros, podem se viabilizada em qualquer área ou local do território concelhio, 
desde que o Município reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e 
desenvolvimento locais, após ponderação do seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e 
na qualidade ambiental e paisagística das áreas afetadas.  
(…)  
3 — A localização e construção de centrais de biomassa, unidade de valorização orgânica parques 
eólicos, parques fotovoltaicos, mini-hídricas ou outras instalações de produção de energia a partir de 
fonte renováveis, bem como aos perímetros que lhes ficarem afetos, aplicam-se, com as devidas 
adaptações, os critérios de avaliação e decisão e a disciplina constantes dos números anteriores.  
(…)  
Artigo 26.º  
Usos dominantes, complementares e compatíveis  
(…)  
4 — Para além dos usos dominantes, complementares e compatíveis do solo, tipificados nos números 
anteriores, podem ainda ser viabilizados outros usos do solo, nomeadamente, atividades ou instalações 
cuja lógica de localização não se subordina necessariamente à classificação e qualificação do uso do 
solo traduzida em categorias e subcategorias de espaços.  
(…)  
 

4. Medidas Preventivas à Revisão do PDM de Serpa (Aviso n.º 2361/2020):  
De acordo com o definido na alínea a) do n.º1 do Art.º2º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM de Serpa 
(Aviso n.º 2361/2020):  

As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem  
na sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações:  
a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  
b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 
intervenção superior a 1000 m2.  
2 — 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.  

Relativamente a trabalhos de remodelação de terrenos, é indicado em Memória Descritiva que “O relevo natural 
apresenta as condições ideais para a pretensão, não se prevendo necessidade de modelação do terreno”.  
Relativamente ao derrube de árvores para a instalação do projeto, a Requerente informou, em resposta ao 

Ofício n.º6078, que “A RPGlobal Solar não pretende abater qualquer árvore para a instalação dos 4 parques 

solares”. 

 
5. Registo Prévio na DGEG e condições de ligação emitidas pelo ORD:  
Foi entregue e-mail a indicar que o registo prévio de UPP relativo à inscrição n.º 1138/UPP foi Aceite, bem 
como as condições de ligação emitidas pelo Operador da Rede de Distribuição (ORD).  
 
6. Pareceres de entidades externas:  
Foi solicitado parecer à CCDR Alentejo e a APA, I.P., no âmbito da localização da operação urbanística, uma 
vez que o projeto se localiza em áreas afetas a “REN - Reserva Ecológica Nacional: Área de elevado risco de 
erosão hídrica do solo”, tendo as entidades emitido os seguintes pareceres:  
. APA, I.P.: Parecer Favorável  
. CCDR Alentejo: Parecer Favorável Condicionado  
“Relativamente ao enquadramento na planta de condicionantes do PDM, verificamos que a pretensão interfere 
parcialmente com a Reserva Ecológica Nacional, não sendo abrangidas outras condicionantes legais 
(excetuando, eventualmente, algum exemplar isolado de quercíneas, cujo abate requer a autorização do ICNF).  
(…)  
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Conclui-se que a pretensão é viável do ponto de vista da REN. Contudo, para conclusão do procedimento de 
comunicação prévia, está em falta o seguinte:  
- Confirmação da área de implantação da central (uma vez que são referidos valores diferentes na memória 
descritiva e nas plantas de implantação);  
- Quantificação da superfície de REN ocupada pela UPP (a central não está toda em REN);  
- Pagamento da taxa associada ao processo.  
Face ao exposto propõe-se, na fase presente, a emissão de parecer favorável condicionado.”  
 
B. Proposta:  
Face ao supra exposto, propõe-se:  
B.1) relativamente ao indicado no Art.º22º do Regulamento do PDM de Serpa: “(…) desde que o Município 
reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais, após 
ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental e paisagística 
das áreas afetadas.”, submete-se à consideração Superior a deliberação sobre o interesse do Município na 
instalação da central fotovoltaica pretendida;  
 

B.2) havendo deliberação favorável do Município à instalação da central fotovoltaica pretendida, indicada no 

ponto B.1), propõe-se, de acordo com o definido na alínea b) do n.º1 do Art.º 16º do RJUE, a deliberação sobre 

a aprovação de pedido de informação prévia favorável condicionado.  

Havendo deliberação neste sentido, deverá enviar-se n/Ofício ao Requerente a informar deste facto, e que 

deverão ser seguidas as diretrizes dos pareceres emitidos pela CCDR Alentejo e APA, I.P, que se enviam junto 

ao Ofício, para conclusão do procedimento de comunicação prévia junto da CCDR Alentejo.» --------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, considerar de interesse para o concelho, a instalação 

da central fotovoltaica - Unidade de Pequena Produção – 1138/UPP, com área de implantação de cerca 

de 2,1 hectares, localizada no prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob 

o n.º694/19890111, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º123 – secção I, de Vila Nova de S. Bento, de 

acordo com as respetivas plantas que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante, e 

relativamente ao pedido de informação prévia, emitir parecer favorável condicionado, nos termos da 

informação técnica, acima transcrita. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

11.Pedido de informação prévia sobre a instalação de central fotovoltaica – Unidade de Pequena 

Produção/1139, em Vila Nova de S. Bento – Requerente: RP Global Solar Unipessoal, Ldª  

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

datada de 12 do corrente mês de março:  

 

«A. Análise:  
 
1. Âmbito do pedido:  
Respeita a presente pretensão à realização de operação urbanística sujeita a controlo prévio na figura de 
Pedido de Informação Prévia 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:  
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Trata-se de um Pedido de Informação Prévia referente à instalação de uma central fotovoltaica - Unidade de 
Pequena Produção – 1139/UPP, com área de implantação de cerca de 2,05 hectares, localizada no prédio 
rústico descrito na CRPSerpa sob o n.º694/19890111, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º123 – secção I, 
da (extinta) Freguesia de Vila Nova de São Bento, descrito com Área Total de 163,95 hectares e Área 
Descoberta de 163,95 hectares.  
A potência de ligação da UPP à Rede Elétrica de Serviço Publico (RESP) é de 1000 kVA, com uma potência 
total instalada de 1000 kWp e uma produção anual estimada de 1888 MWh/ano.  
Em Memória Descritiva é indicado que na instalação dos painéis fotovoltaicos “As fundações a utilizar serão do 
tipo parafuso 50mm de raio, enroscado diretamente no terreno, que servirá de suporte à estrutura das mesas 
fotovoltaicas (…) instalado diretamente no terreno, sem recurso a betão”.  
 
3. Enquadramento no PDM de Serpa:  
A área onde se pretende intervir enquadra-se, de acordo com o definido no Regulamento do PDM de Serpa:  
Carta de Ordenamento: afeta a: “Espaços Agrícolas: Espaços Agrossilvopastoris”  
Carta de Condicionantes: afeta, em parte, a: ”REN - Reserva Ecológica Nacional: Área de elevado risco de 
erosão hídrica do solo” e “Recursos Hídricos: cursos de água”  
As operações a realizar nesta área deverão cumprir com o definido na legislação em vigor, nomeadamente o 
disposto nos artigos 14º, 15º, 22º e 26º do Regulamento do PDM de Serpa, bem como as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis a cada caso, designadamente quando o local destinado à edificação ou instalação 
se situar em área subordinada ao regime da Reserva Ecológica Nacional ou sujeita a qualquer outra servidão 
administrativa ou restrição de utilidade pública:  

Artigo 22.º  
Usos especiais  
1 — Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública e d disposições específicas 
decorrentes da aplicação de normas em vigor, implantação ou a instalação de infraestruturas e 
equipamentos, nomeadamente de vias de comunicação, de saneamento básico, de infraestrutura de 
gestão de resíduos, de telecomunicações, ou de produção, transporte e transformação de energia, de 
recreio e lazer, entre outros, podem se viabilizada em qualquer área ou local do território concelhio, 
desde que o Município reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e 
desenvolvimento locais, após ponderação do seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e 
na qualidade ambiental e paisagística das áreas afetadas.  
(…)  
3 — A localização e construção de centrais de biomassa, unidade de valorização orgânica parques 
eólicos, parques fotovoltaicos, mini-hídricas ou outras instalações de produção de energia a partir de 
fonte renováveis, bem como aos perímetros que lhes ficarem afetos, aplicam-se, com as devidas 
adaptações, os critérios de avaliação e decisão e a disciplina constantes dos números anteriores.  
(…)  
Artigo 26.º  
Usos dominantes, complementares e compatíveis  
(…)  
4 — Para além dos usos dominantes, complementares e compatíveis do solo, tipificados nos números 
anteriores, podem ainda ser viabilizados outros usos do solo, nomeadamente, atividades ou instalações 
cuja lógica de localização não se subordina necessariamente à classificação e qualificação do uso do 
solo traduzida em categorias e subcategorias de espaços.  
(…)  
 

4. Medidas Preventivas à Revisão do PDM de Serpa (Aviso n.º 2361/2020):  
De acordo com o definido na alínea a) do n.º1 do Art.º2º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM de Serpa 
(Aviso n.º 2361/2020):  

As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem  
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na sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações:  
a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  
b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 
intervenção superior a 1000 m2.  
2 — 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.  

Relativamente a trabalhos de remodelação de terrenos, é indicado em Memória Descritiva que “O relevo natural 
apresenta as condições ideais para a pretensão, não se prevendo necessidade de modelação do terreno”.  
Relativamente ao derrube de árvores para a instalação do projeto, a Requerente informou, em resposta ao 
Ofício n.º6078, que “A RPGlobal Solar não pretende abater qualquer árvore para a instalação dos 4 parques 
solares”. 

 
 
5. Registo Prévio na DGEG e condições de ligação emitidas pelo ORD:  
Foi entregue e-mail a indicar que o registo prévio de UPP relativo à inscrição n.º 1139/UPP foi Aceite, bem 
como as condições de ligação emitidas pelo Operador da Rede de Distribuição (ORD).  
 
6. Pareceres de entidades externas:  
Foi solicitado parecer à CCDR Alentejo e a APA, I.P., no âmbito da localização da operação urbanística, uma 
vez que o projeto se localiza em áreas afetas a “REN - Reserva Ecológica Nacional: Área de elevado risco de 
erosão hídrica do solo”, tendo as entidades emitido os seguintes pareceres:  
. APA, I.P.: Parecer Favorável  
. CCDR Alentejo: Parecer Favorável Condicionado  
“Relativamente ao enquadramento na planta de condicionantes do PDM, verificamos que a pretensão interfere 
parcialmente com a Reserva Ecológica Nacional, não sendo abrangidas outras condicionantes legais 
(excetuando, eventualmente, algum exemplar isolado de quercíneas, cujo abate requer a autorização do ICNF).  
(…)  
Conclui-se que a pretensão é viável do ponto de vista da REN. Contudo, para conclusão do procedimento de 
comunicação prévia, está em falta o seguinte:  
- Confirmação da área de implantação da central (uma vez que são referidos valores diferentes na memória 
descritiva e nas plantas de implantação);  
- Quantificação da superfície de REN ocupada pela UPP (a central não está toda em REN);  
- Pagamento da taxa associada ao processo.  
Face ao exposto propõe-se, na fase presente, a emissão de parecer favorável condicionado.”  
 
B. Proposta:  
Face ao supra exposto, propõe-se:  
B.1) relativamente ao indicado no Art.º22º do Regulamento do PDM de Serpa: “(…) desde que o Município 
reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais, após 
ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental e paisagística 
das áreas afetadas.”, submete-se à consideração Superior a deliberação sobre o interesse do Município na 
instalação da central fotovoltaica pretendida;  
 
B.2) havendo deliberação favorável do Município à instalação da central fotovoltaica pretendida, indicada no 
ponto B.1), propõe-se, de acordo com o definido na alínea b) do n.º1 do Art.º 16º do RJUE, a deliberação sobre 
a aprovação de pedido de informação prévia favorável condicionado.  
Havendo deliberação neste sentido, deverá enviar-se n/Ofício ao Requerente a informar deste facto, e que 
deverão ser seguidas as diretrizes dos pareceres emitidos pela CCDR Alentejo e APA, I.P, que se enviam junto 
ao Ofício, para conclusão do procedimento de comunicação prévia junto da CCDR Alentejo.»  
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, considerar de interesse para o concelho, a instalação 

da central fotovoltaica - Unidade de Pequena Produção – 1139/UPP, com área de implantação de cerca 

de 2,05 hectares, localizada no prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa 

sob o n.º694/19890111, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º123 – secção I, de Vila Nova de S. Bento, 

de acordo com as respetivas plantas que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante, e 

relativamente ao pedido de informação prévia, emitir parecer favorável condicionado, nos termos da 

informação técnica, acima transcrita. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

12.Pedido de informação prévia sobre a instalação de central fotovoltaica – Unidade de Pequena 

Produção/1140, em Vila Nova de S. Bento – Requerente: RP Global Solar Unipessoal, Ldª  

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

datada de 12 do corrente mês de março:  

  
«A. Análise:  
 
1. Âmbito do pedido:  
Respeita a presente pretensão à realização de operação urbanística sujeita a controlo prévio na figura de 
Pedido de Informação Prévia 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 de um Pedido de Informação Prévia referente à instalação de uma central fotovoltaica - Unidade de 
Pequena Produção – 1140/UPP, com área de implantação de cerca de 1,98 hectares, localizada no prédio 
rústico descrito na CRPSerpa sob o n.º694/19890111, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º123 – secção I, 
da (extinta) Freguesia de Vila Nova de São Bento, descrito com Área Total de 163,95 hectares e Área 
Descoberta de 163,95 hectares.  
A potência de ligação da UPP à Rede Elétrica de Serviço Publico (RESP) é de 1000 kVA, com uma potência 
total instalada de 1000 kWp e uma produção anual estimada de 1888 MWh/ano.  
Em Memória Descritiva é indicado que na instalação dos painéis fotovoltaicos “As fundações a utilizar serão do 
tipo parafuso 50mm de raio, enroscado diretamente no terreno, que servirá de suporte à estrutura das mesas 
fotovoltaicas (…) instalado diretamente no terreno, sem recurso a betão”.  
 
3. Enquadramento no PDM de Serpa:  
A área onde se pretende intervir enquadra-se, de acordo com o definido no Regulamento do PDM de Serpa:  
Carta de Ordenamento: afeta a: “Espaços Agrícolas: Espaços Agrossilvopastoris”  
Carta de Condicionantes: afeta, em parte, a: ”REN - Reserva Ecológica Nacional: Área de elevado risco de 
erosão hídrica do solo”  
As operações a realizar nesta área deverão cumprir com o definido na legislação em vigor, nomeadamente o 
disposto nos artigos 14º, 15º, 22º e 26º do Regulamento do PDM de Serpa, bem como as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis a cada caso, designadamente quando o local destinado à edificação ou instalação 
se situar em área subordinada ao regime da Reserva Ecológica Nacional ou sujeita a qualquer outra servidão 
administrativa ou restrição de utilidade pública:  

Artigo 22.º  
Usos especiais  
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1 — Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública e d disposições específicas 
decorrentes da aplicação de normas em vigor, implantação ou a instalação de infraestruturas e 
equipamentos, nomeadamente de vias de comunicação, de saneamento básico, de infraestrutura de 
gestão de resíduos, de telecomunicações, ou de produção, transporte e transformação de energia, de 
recreio e lazer, entre outros, podem se viabilizada em qualquer área ou local do território concelhio, 
desde que o Município reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e 
desenvolvimento locais, após ponderação do seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e 
na qualidade ambiental e paisagística das áreas afetadas.  
(…)  
3 — A localização e construção de centrais de biomassa, unidade de valorização orgânica parques 
eólicos, parques fotovoltaicos, mini-hídricas ou outras instalações de produção de energia a partir de 
fonte renováveis, bem como aos perímetros que lhes ficarem afetos, aplicam-se, com as devidas 
adaptações, os critérios de avaliação e decisão e a disciplina constantes dos números anteriores.  
(…)  
Artigo 26.º  
Usos dominantes, complementares e compatíveis  
(…)  
4 — Para além dos usos dominantes, complementares e compatíveis do solo, tipificados nos números 
anteriores, podem ainda ser viabilizados outros usos do solo, nomeadamente, atividades ou instalações 
cuja lógica de localização não se subordina necessariamente à classificação e qualificação do uso do 
solo traduzida em categorias e subcategorias de espaços.  
(…)  
 

4. Medidas Preventivas à Revisão do PDM de Serpa (Aviso n.º 2361/2020):  
De acordo com o definido na alínea a) do n.º1 do Art.º2º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM de Serpa 
(Aviso n.º 2361/2020):  
As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem  
na sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações:  
a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  
b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de intervenção 
superior a 1000 m2.  
2 — 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.  
Relativamente a trabalhos de remodelação de terrenos, é indicado em Memória Descritiva que “O relevo natural 
apresenta as condições ideais para a pretensão, não se prevendo necessidade de modelação do terreno”.  
Relativamente ao derrube de árvores para a instalação do projeto, a Requerente informou, em resposta ao 
Ofício n.º6078, que “A RPGlobal Solar não pretende abater qualquer árvore para a instalação dos 4 parques 
solares”. 
 
5. Registo Prévio na DGEG e condições de ligação emitidas pelo ORD:  
Foi entregue e-mail a indicar que o registo prévio de UPP relativo à inscrição n.º 1140/UPP foi Aceite sob 
Reserva de aceitação das condições de ligação emitidas pelo Operador da Rede de Distribuição (ORD).  
 
6. Pareceres de entidades externas:  
Foi solicitado parecer à CCDR Alentejo e a APA, I.P., no âmbito da localização da operação urbanística, uma 
vez que o projeto se localiza em áreas afetas a “REN - Reserva Ecológica Nacional: Área de elevado risco de 
erosão hídrica do solo”, tendo as entidades emitido os seguintes pareceres:  
. APA, I.P.: Parecer Favorável  
. CCDR Alentejo: Parecer Favorável Condicionado  
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“Relativamente ao enquadramento na planta de condicionantes do PDM, verificamos que a pretensão interfere 
parcialmente com a Reserva Ecológica Nacional, não sendo abrangidas outras condicionantes legais 
(excetuando, eventualmente, algum exemplar isolado de quercíneas, cujo abate requer a autorização do ICNF).  
(…)  
Conclui-se que a pretensão é viável do ponto de vista da REN. Contudo, para conclusão do procedimento de 
comunicação prévia, está em falta o seguinte:  
- Confirmação da área de implantação da central (uma vez que são referidos valores diferentes na memória 
descritiva e nas plantas de implantação);  
- Quantificação da superfície de REN ocupada pela UPP (a central não está toda em REN);  
- Pagamento da taxa associada ao processo.  
Face ao exposto propõe-se, na fase presente, a emissão de parecer favorável condicionado.”  
 
B. Proposta:  
Face ao supra exposto, propõe-se:  
B.1) relativamente ao indicado no Art.º22º do Regulamento do PDM de Serpa: “(…) desde que o Município 
reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais, após 
ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental e paisagística 
das áreas afetadas.”, submete-se à consideração Superior a deliberação sobre o interesse do Município na 
instalação da central fotovoltaica pretendida;  
 
B.2) havendo deliberação favorável do Município à instalação da central fotovoltaica pretendida, indicada no 
ponto B.1), propõe-se, de acordo com o definido na alínea b) do n.º1 do Art.º 16º do RJUE, a deliberação sobre 
a aprovação de pedido de informação prévia favorável condicionado.  
Havendo deliberação neste sentido, deverá enviar-se n/Ofício ao Requerente a informar deste facto, e que 
deverão ser seguidas as diretrizes dos pareceres emitidos pela CCDR Alentejo e APA, I.P, que se enviam junto 
ao Ofício, para conclusão do procedimento de comunicação prévia junto da CCDR Alentejo.» 
 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, considerar de interesse para o concelho, a instalação 

da central fotovoltaica - Unidade de Pequena Produção – 1140/UPP, com área de implantação de cerca 

de 1,98 hectares, localizada no prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa 

sob o n.º694/19890111, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º123 – secção I, de Vila Nova de S. Bento, 

de acordo com as respetivas plantas que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante, e 

relativamente ao pedido de informação prévia, emitir parecer favorável condicionado, nos termos da 

informação técnica, acima transcrita. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
13.Pedido de informação prévia sobre a instalação de central fotovoltaica – Unidade de Pequena 

Produção/1141, em Vila Nova de S. Bento – Requerente: RP Global Solar Unipessoal, Ldª  

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

datada de 12 do corrente mês de março:  

 

«Análise:  
Âmbito do pedido:  
Respeita a presente pretensão à realização de operação urbanística sujeita a controlo prévio na figura de 
Pedido de Informação Prévia no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), consagrado 
pelo Decreto-lei nº555/99 de 16 de Dezembro na sua atual redação.  
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2. Caracterização do pedido:  
Trata-se de um Pedido de Informação Prévia referente à instalação de uma central fotovoltaica - Unidade de 
Pequena Produção – 1141/UPP, com área de implantação de cerca de 2,15 hectares, localizada no prédio 
rústico descrito na CRPSerpa sob o n.º694/19890111, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º123 – secção I, 
da (extinta) Freguesia de Vila Nova de São Bento, descrito com Área Total de 163,95 hectares e Área 
Descoberta de 163,95 hectares.  
A potência de ligação da UPP à Rede Elétrica de Serviço Publico (RESP) é de 1000 kVA, com uma potência 
total instalada de 1000 kWp e uma produção anual estimada de 1888 MWh/ano.  
Em Memória Descritiva é indicado que na instalação dos painéis fotovoltaicos “As fundações a utilizar serão do 
tipo parafuso 50mm de raio, enroscado diretamente no terreno, que servirá de suporte à estrutura das mesas 
fotovoltaicas (…) instalado diretamente no terreno, sem recurso a betão”.  
 
3. Enquadramento no PDM de Serpa:  
A área onde se pretende intervir enquadra-se, de acordo com o definido no Regulamento do PDM de Serpa:  
Carta de Ordenamento: afeta a: “Espaços Agrícolas: Espaços Agrossilvopastoris”  
Carta de Condicionantes: afeta, em parte, a: ”REN - Reserva Ecológica Nacional: Área de elevado risco de 
erosão hídrica do solo”  
As operações a realizar nesta área deverão cumprir com o definido na legislação em vigor, nomeadamente o 

disposto nos artigos 14º, 15º, 22º e 26º do Regulamento do PDM de Serpa, bem como as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis a cada caso, designadamente quando o local destinado à edificação ou instalação 

se situar em área subordinada ao regime da Reserva Ecológica Nacional ou sujeita a qualquer outra servidão 

administrativa ou restrição de utilidade pública:  

Artigo 22.º  
Usos especiais  
1 — Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública e d disposições específicas 
decorrentes da aplicação de normas em vigor, implantação ou a instalação de infraestruturas e 
equipamentos, nomeadamente de vias de comunicação, de saneamento básico, de infraestrutura de 
gestão de resíduos, de telecomunicações, ou de produção, transporte e transformação de energia, de 
recreio e lazer, entre outros, podem se viabilizada em qualquer área ou local do território concelhio, 
desde que o Município reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e 
desenvolvimento locais, após ponderação do seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e 
na qualidade ambiental e paisagística das áreas afetadas.  
(…)  
3 — A localização e construção de centrais de biomassa, unidade de valorização orgânica parques 
eólicos, parques fotovoltaicos, mini-hídricas ou outras instalações de produção de energia a partir de 
fonte renováveis, bem como aos perímetros que lhes ficarem afetos, aplicam-se, com as devidas 
adaptações, os critérios de avaliação e decisão e a disciplina constantes dos números anteriores.  
(…)  
Artigo 26.º  
Usos dominantes, complementares e compatíveis  
(…)  
4 — Para além dos usos dominantes, complementares e compatíveis do solo, tipificados nos números 
anteriores, podem ainda ser viabilizados outros usos do solo, nomeadamente, atividades ou instalações 
cuja lógica de localização não se subordina necessariamente à classificação e qualificação do uso do 
solo traduzida em categorias e subcategorias de espaços.  
(…)  

 
 



                                                                                    Ata n.º 7/2021 – 31 de março 

 

48 

4. Medidas Preventivas à Revisão do PDM de Serpa (Aviso n.º 2361/2020, de 11 de Fevereiro):  
De acordo com o definido na alínea a) do n.º1 do Art.º2º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM de Serpa 
(Aviso n.º 2361/2020):  
As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem sujeição a 
parecer vinculativo das seguintes ações:  
a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  
b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de intervenção 
superior a 1000 m2.  
2 — 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.  
Relativamente a trabalhos de remodelação de terrenos, é indicado em Memória Descritiva que “O relevo natural 
apresenta as condições ideais para a pretensão, não se prevendo necessidade de modelação do terreno”.  
Relativamente ao derrube de árvores para a instalação do projeto, a Requerente informou, em resposta ao 

Ofício n.º6078, que “A RPGlobal Solar não pretende abater qualquer árvore para a instalação dos 4 parques 

solares”. 

 
5. Registo Prévio na DGEG e condições de ligação emitidas pelo ORD:  
Foi entregue e-mail a indicar que o registo prévio de UPP relativo à inscrição n.º 1141/UPP foi Aceite sob 
Reserva de aceitação das condições de ligação emitidas pelo Operador da Rede de Distribuição (ORD).  
 
6. Pareceres de entidades externas:  
Foi solicitado parecer à CCDR Alentejo e a APA, I.P., no âmbito da localização da operação urbanística, uma 
vez que o projeto se localiza em áreas afetas a “REN - Reserva Ecológica Nacional: Área de elevado risco de 
erosão hídrica do solo”, tendo as entidades emitido os seguintes pareceres:  
. APA, I.P.: Parecer Favorável  
. CCDR Alentejo: Parecer Favorável Condicionado  
“Relativamente ao enquadramento na planta de condicionantes do PDM, verificamos que a pretensão interfere 
parcialmente com a Reserva Ecológica Nacional, não sendo abrangidas outras condicionantes legais 
(excetuando, eventualmente, algum exemplar isolado de quercíneas, cujo abate requer a autorização do ICNF).  
(…)  
Conclui-se que a pretensão é viável do ponto de vista da REN. Contudo, para conclusão do procedimento de 
comunicação prévia, está em falta o seguinte:  
- Confirmação da área de implantação da central (uma vez que são referidos valores diferentes na memória 
descritiva e nas plantas de implantação);  
- Quantificação da superfície de REN ocupada pela UPP (a central não está toda em REN);  
- Pagamento da taxa associada ao processo.  
Face ao exposto propõe-se, na fase presente, a emissão de parecer favorável condicionado.”  
 
B. Proposta:  
Face ao supra exposto, propõe-se:  
B.1) relativamente ao indicado no Art.º22º do Regulamento do PDM de Serpa: “(…) desde que o Município 
reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais, após 
ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental e paisagística 
das áreas afetadas.”, submete-se à consideração Superior a deliberação sobre o interesse do Município na 
instalação da central fotovoltaica pretendida;  
 
B.2) havendo deliberação favorável do Município à instalação da central fotovoltaica pretendida, indicada no 
ponto B.1), propõe-se, de acordo com o definido na alínea b) do n.º1 do Art.º 16º do RJUE, a deliberação sobre 
a aprovação de pedido de informação prévia favorável condicionado.  
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Havendo deliberação neste sentido, deverá enviar-se n/Ofício ao Requerente a informar deste facto, e que 

deverão ser seguidas as diretrizes dos pareceres emitidos pela CCDR Alentejo e APA, I.P, que se enviam junto 

ao Ofício, para conclusão do procedimento de comunicação prévia junto da CCDR Alentejo.» 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, considerar de interesse para o concelho, a instalação 

da central fotovoltaica - Unidade de Pequena Produção – 1141/UPP, com área de implantação de cerca 

de 2,15 hectares, localizada no prédio rústico descrito na CRPSerpa sob o n.º694/19890111, inscrito na 

matriz predial sob o artigo n.º123 – secção I, de Vila Nova de S. Bento, de acordo com as respetivas 

plantas que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante, e relativamente ao pedido de 

informação prévia, emitir parecer favorável condicionado, nos termos da informação técnica, acima 

transcrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

14.Proposta de apoio para o Grande Prémio de Ciclismo do Alentejo – Requerente: 

EnvolvSport/Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal  

Sobre o assunto, o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude emitiu a seguinte informação:  

 

Categoria:  Ciclismo Federado não profissional por equipas (Elites, Sub23 e Masters) 

Data evento:  Abril 2021 

Programa:  1º dia (Sábado)  Etapa 1 

  1º dia (Sábado)  Etapa 2 

  2º dia (Domingo)  Etapa 3    Chegada a Serpa 

Parcerias: Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) delegação Associação de Ciclismo de Setúbal (AC 

Setúbal)  

A parceria será formalizada através de protocolo entre a CM Serpa e a AC Setúbal, sendo a gestão operacional 

do protocolo assegurado por representantes das entidades. Será elaborado um documento em que será 

definido e detalhado no que respeita aos objetivos, encargos, prazos e documentos complementares. 

 

Apoio técnico à organização do evento por parte da Envolvsport: 

 Promoção do evento; Página Web/gestão; Cronometragem; Comissários; Pórticos de meta; Telas 

publicitárias; Jerseys para líderes; Fotografia; Colaboradores; Pódio; Troféus; Som; Cronómetro de 

mesa; Licenciamento do Evento; Conferência de imprensa; Policiamento (no decurso das etapas); 

Elaboração das etapas. 

 

Tarefas da responsabilidade da Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal: 

 Página Web com disponibilização do cartaz, regulamento e informação diversa alusiva ao evento; 

Promoção do evento nas redes sociais; Conceção da linha gráfica, com criação de cartaz oficial e flyers; 

Realização de dorsais; Preparação de brindes de participação para o secretariado; Registo de 

resultados e colocação na sua página Web; Alocução na cerimónia de entrega de prémios; Execução 

do regulamento da atividade e apoio para o contacto com as entidades cujos pareceres favoráveis são 
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fundamentais para a realização do evento (Bombeiros, GNR, FPC, etc.); Cedência de pórtico de meta 

metálico alusivo ao evento; Cronómetro de meta. 

 

Tarefas da responsabilidade do Município: 

 Disponibilização de 2.500,00€ livre de impostos até 15 dias antes da realização do evento; 

Disponibilizar logótipo do Município em formato vetorial para utilizar na imagem do evento; Contacto 

com os bombeiros locais para a requisição dos efetivos necessários e montagem de postos de 

primeiros socorros e acompanhamento da etapa; Promoção da atividade a nível local (página Web do 

Município, realização, afixação de cartazes e distribuição de folhetos pelo comércio local; Local para 

banhos no final da etapa; Local para sala de reunião de diretores desportivos; Sala para controlo anti 

doping; Grades de proteção de meta suficientes para 200m. 

 

Retornos para o Município 

 O local de chegada poderá ser escolhido pela CM Serpa (local dependente de viabilidade técnica e de 

logística);O Município beneficiará de posições promocionais no pórtico de chegada e nas baias de 

proteção que favoreça a divulgação do Município; Representante do Município poderá entregar troféus 

no pódio; Nas cerimónias de pódio, no momento de envergadura das camisolas de líderes, existe a 

possibilidade das “hospedeiras principais” de pódio serem “hospedeiras do Município”, cabendo à CM 

Serpa assegurar os meios humanos e a indumentária; Possibilidade de serem incluídos momentos de 

animação com atuações de grupos representativos da cultura local, cabendo à CM Serpa assegurar os 

mesmos; Inserção de spots promocionais do Município no sistema de animação sonoro à chegada; 

Colocação de banner promocional da CM Serpa no site da internet da AC Setúbal, onde serão 

disponibilizados os resultados, noticias e fotografias do evento. O banner terá uma ligação direta ao 

site da C.M .Serpa, sendo fornecido o acesso e estatísticas de acesso; Podem ser equacionadas outras 

contrapartidas em função de outros interesses específicos da C.M. Serpa. 

 

 

 
 

 

Informam também que a data do evento ainda não está definitivamente acertada, devido ao atual estado de 

emergência, aguardando o levantamento do confinamento. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 23298/2021. 
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 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares questionou se existe alguma informação sobre as duas 

primeiras etapas, de onde é a partida, tendo o Sr. Vereador Carlos Alves começado por informar que a data foi 

alterada para maio e irá realizar-se em Serpa no mesmo fim de semana do Rally e existem algumas equipas 

que irão ficar alojadas em Serpa. 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que irão votar favoravelmente, mas têm pena que seja apenas a chegada 

a Serpa e que não existam outras voltas pelo concelho, que levasse à pernoita de mais equipas, mas 

consideram que é relevante o apoio e que o nosso concelho tenha visibilidade. ----------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto foi deliberado, por unanimidade, atribuir à Associação de Ciclismo do Distrito de 

Setúbal, um subsidio no valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), para apoio na realização do 

Grande Prémio de Ciclismo do Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15.Proposta de apoio para o Dia Internacional da Mulher – Requerente: MDM – Movimento Democrático 

de Mulheres 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, nos termos do Regulamento Municipal Apoio ao 

Movimento Associativo, capitulo I, artigo 2º, n.º 3, propõe um subsidio no valor de 250,00€ (duzentos e 

cinquenta euros) para o MDM, para apoio na comemoração do Dia Internacional da Mulher. 

A Unidade de Gestão Financeira, procedeu ao respetivo cabimento, n.º 23358/2021. --------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente referiu que este ano, não era permitido ao município apoiar com a cedência 

de transporte, de acordo com o nosso plano de contingência, por isso, apresenta-se a proposta de apoio 

financeiro, inferior aos anos anteriores, em que se tem traduzido na cedência de transporte e embora a 

informação não esteja completa, mas no pedido de apoio o MDM informava que a deslocação e produção de 

materiais rondam os 500,00€ e daí o apoio proposto de 250,00€. 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares começou por dizer que as contingências que estão aplicadas ao regulamento 

de transportes estão corretas face ao contexto pandémico e assim se deve manter enquanto a situação não 

estiver segura e que não têm qualquer objeção à iniciativa em si e à atividade do Movimento, mas a informação 

não está completa, além de que o Dia da Mulher foi a 8 de março e não acredita que tenha sido planeada a 

iniciativa alguns dias antes e já houve reuniões de câmara depois dessa data, por isso, irão votar contra, não 

pela questão do Movimento, de comemoração do Dia da Mulher, que é de valorizar e há ainda muito caminho 

a percorrer, mas devido à forma como está a ser apresentado este apoio, extemporaneamente. ------------------- 

 

O Sr. Presidente informou que o pedido de apoio deu entrada na Câmara, no dia 5 de março, apenas uma 

semana antes da iniciativa, que se realizou no dia 13 e no dia 12 foi para informação por parte dos serviços da 

autarquia, mas já não foi a tempo de ser agendado o assunto para a reunião de 17 de março. ---------------------   
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 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do Regulamento Municipal Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS, três votos a favor dos eleitos da CDU, 

com o voto de qualidade do Presidente da Câmara, atribuir ao Movimento Democrático das Mulheres, um 

subsidio no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) para apoio na comemoração do Dia Internacional 

da Mulher. 

A Sr. Vereadora Odete Borralho ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se encontrar 

impedida, nos termos da lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16.Proposta de apoio para a Confraria do Cante Alentejano 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa que a Confraria do Cante Alentejano 

solicita apoio financeiro para aquisição de um computador portátil, no valor de 899,90€ para o estúdio móvel de 

gravações. 

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

de um subsídio pontual de 449,95 euros (quatrocentos e quarenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos), 

respeitante a 50% do valor do equipamento. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 23213/2021. --------------------------------- 

 

 Intervenções 

Usou da palavra o Sr. Vereador António Mariano para informar que irão votar favoravelmente a proposta, pois 

consideram que a Confraria do Cante já realizou algum trabalho deveras importante para a preservação desta 

tradição tão enraizada no Alentejo e queriam aproveitar para apresentar um voto de pesar pelo recente 

falecimento do Sr. José António Elias Torrão, conhecido como Zeca Torrão, que foi uma pessoa que, com as 

suas modas, as suas musicas, muito contribuiu para a preservação do Cante Alentejano. 

 

O Sr. Presidente disse que todos os eleitos se associam a este voto de pesar pelo Zeca Torrão, que foi uma 

pessoa que muito participou no movimento coral e por muito tempo será lembrado como autor da letra de “Serpa 

de Guadalupe”, uma moda emblemática para o concelho e para o Cante em geral e participou na letra de muitas 

outras modas e logo aquando do seu falecimento, a Câmara Municipal através da sua página oficial, deixou os 

sentidos pêsames à família e amigos e ao movimento coral em geral. ----------------------------------------------------- 

 

 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 Confraria do Cante Alentejano, um subsidio no valor de 449,95 euros 

(quatrocentos e quarenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos), respeitante a 50% do valor do 

computador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

17.Empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo – Proposta de aprovação de trabalhos 

complementares  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, dos serviços técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras 
Municipais: 
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«Encaminho para análise e decisão, três propostas de trabalhos complementares (adicionais) necessários à 
execução da Empreitada de Execução do Passadiço do Pulo do Lobo – CP25/2017. 
 
Saliento que estas têm por fundamento e objetivo salvaguardar a segurança dos futuros utilizadores da 
estrutura. 
 
 

i. PTM n.º 3 – Ponte n.º 2 do troço 1 – Trabalho complementar imprevisível 
 
Estes trabalhos resultam da necessidade de adequar a proposta de projeto às atuais condições do terreno, de 
forma a garantir a segurança e estabilidade da estrutura. Referem-se, basicamente, ao reforço das fundações 
recorrendo ao processo de pregagem, até terreno firme, e posterior execução de mais 4 maciços de betão 
armado, além dos 4 previstos em projeto.  
 
Este assunto foi verificado pelo técnico, Eng.º João Dias, que substitui o técnico projetista, que retificou os 
cálculos do projeto de estruturas e executou as peças desenhadas e escritas necessárias para a sua execução. 

 

ref.ª Descritivo Un. quant. p.u. totais/parciais 

1 

Ampliação da Ponte 2 do Troço 1 
Fornecimento e montagem de Ponte Reta com 
1.70cm de largura, composta por: 
Madeira maciça e lamelada tipo "TOSCCA" ou 
equivalente 
Tratamento em autoclave 
Parafusaria e ferragens galvanizadas 
(de acordo com pormenor) 

m 0,40 600,00 € 240,00 € 

2 
Novas fundações de betão armado a executar nos 
encontros, incluindo trabalhos de cofragem e todos os 
trabalhos necessários para a correta execução. 

Un. 4 370,00 € 1 480,00 € 

3 
Novas pregagens para ancoragem dos novos 4 
maciços de betão armado 

Un. 4 320,00 € 1 280,00 € 

 TOTAL DE ADICIONAL 3 000,00 € 

 
 
 
ii.            PTM n.º 4 – Portão de acesso à zona da “APA-ARH” – Trabalho complementar não previsto 
Este trabalho tem como objeto a execução de um portão, de duas folhas, que será materializado através da 
execução da guarda prevista em projeto no final do patim intermédio do lance de escadas previsto em projeto, 
com colocação de ferragens e fechadura de forma a poder ser utilizada como porta de controlo de acesso à 
Estação Hidrométrica do Pulo do Lobo.  
 
Desta forma, os visitantes não terão acesso ao passadiço em betão, com cerca de 70 cm de largura que faz 
parte dessa estrutura, construída em 1945 - e cuja utilização deverá ser apenas efetuada pelos técnicos da 
Agência Portuguesa do Ambiente – a quem será entregue uma chave desse portão. 
 
  

ref.ª Descritivo Un. comp. larg. área p.u. totais/parciais 

1 
Fornecimento e montagem de portão de 
duas folhas, com 
1,7x0,9m, em madeira de pinho tratada 

m2 1,7 0,9 1,53 380,00 € 581,40 € 
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em autoclave, incluindo 
ferragens e sistema de parafusaria. 

 TOTAL DE ADICIONAL 581,40 € 

 
 

ii. PTM n.º 5 – Ponte n.º 1 do troço 2  – Trabalho complementar imprevisível 
Estes trabalhos resultam igualmente da necessidade de adequar a proposta de projeto às atuais condições do 
terreno, de forma a garantir a segurança e estabilidade do passadiço. 
Com uma estrutura de natureza diferente da ponte 2 do troço 1, neste caso não se recorre a maciços de betão 
armado para fixação da estrutura, sendo os pilares    cravados diretamente no terreno - seguindo a mesma 
lógica de toda a estrutura do passadiço. 
No projeto estava previsto um reforço da estrutura do passadiço com recurso a esquadros metálicos aplicados 
nas travessas, para fixação das longarinas, sobre a área de vão a vencer – em projeto, de 5.50m de extensão. 
Analisado o local, verifica-se que houve ravinamento e abatimento pontual das laterais da linha de água, o que 
faz com que os pilares desta ponte considerados em projeto se encontrem, atualmente, previstos cravar 
próximo das pendentes laterais o que, em caso de futuras alterações do terreno, poderá colocar em causa a 
estabilidade do conjunto. 
Tendo em conta este aspeto, é proposta a cravação de pilares mais afastados das pendentes (paredes laterais) 
da linha de água, do que resulta a necessidade de adequar toda a estrutura proposta a esta nova realidade. 
A solução adotada consiste no reforço com novas fundações de encastramento de 4 pilares, e a colocação de 
7 novas longarinas de reforço sobre o vão a vencer, que neste caso aumenta face à nova implantação dos 
pilares – mais afastadas das pendentes laterais da linha de água.   
Este assunto foi verificado pelo técnico, Eng.º João Dias, que substitui o técnico projetista, que retificou os 
cálculos do projeto de estruturas e executou as peças desenhadas e escritas necessárias para a sua execução. 
 

ref.ª Descritivo Un. quant. p.u. totais/parciais 

1 

Ampliação da Ponte 1 do Troço 2 
Fornecimento e montagem de Ponte Reta com 
1.70cm de largura, composta por: 
Madeira maciça e lamelada tipo "TOSCCA" ou 
equivalente 
Tratamento em autoclave 
Parafusaria e ferragens galvanizadas 
(de acordo com pormenor 

m 9,5 769,23 € 7 307,69 € 

2 
Acrescento de 7 novas longarinas 25x10 [cm] (1.4 
m3) 

m3 1,4 800,00 € 1 120,00 € 

3 Novas fundações dos encastramentos Un. 4 275,00 € 1 100,00 € 

TOTAL DE ADICIONAL 9 527,69 € 

4 
Menor valia de suprimento dos esquadros 
reforçados tipo "E17/2 da simpson tie" com 
pregagem  total. 

Un. -4 20,00 € - 80,00 € 

5  

Menor valia de fornecimento e montagem de 
passadiço composto por: 
Madeira maciça e lamelada tipo "TOSCCA" ou 
equivalente 
Tratamento em autoclave 
Parafusaria e ferragens galvanizadas 

m2 -3 140,00 € - 420,00 € 

TOTAL DE MENORES VALIAS 500,00 € 
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Total de adicionais a aprovar: 13.109,09 € 
Total de menores valias a aprovar: 500,00€ 
 

 Intervenções  

Sobre esta obra, o Sr. Vereador Manuel Soares interveio para alertar para o facto de estarem a surgir muitas 

fotografias nas redes sociais, mas a obra não está concluída e é um perigo as pessoas visitarem o local e 

embora as questões de segurança sejam uma responsabilidade do empreiteiro, propõe que a Câmara 

Municipal, enquanto dono da obra, solicite um reforço da segurança ao empreiteiro na sinalização e vedação 

do espaço, para evitar algum acidente. 

 

O Sr. Presidente compreende a preocupação e agradece o alerta e também já se tem feito chamadas de 

atenção sobre esse assunto à empresa construtora e temos obtido informação de que a segurança tem sido 

reforçada, mas é quase impossível vedar todo o espaço e tem havido dificuldade em controlar essa situação e 

de facto ainda há trabalhos por concluir, como seja o corrimão, embora já tenha algumas grades, mas será 

esse passa mãos que lhe irá dar mais segurança. Nas reuniões que temos com a empresa temos reforçado e 

continuaremos a reforçar a necessidade de se acautelar essa situação, para evitar que as pessoas utilizem 

aquele espaço antes de estar a obra concluída.  

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais também referiu a necessidade de se reforçar a segurança naquela obra, é preciso 

respeitar os timings para a sua conclusão e chamar a atenção de quem tem a responsabilidade sobre o assunto, 

para que o município não venha a ter problemas, porque infelizmente nem todas as pessoas estão a ter bom 

senso e prova disso são as fotos que vemos publicadas nas redes sociais.  

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho interveio também para dizer que, nas reuniões com o empreiteiro, este 

assunto tem sido colocado e tem havido pedidos de reforço da segurança, mas infelizmente as pessoas não 

têm respeitado a sinalização, desviam as vedações e abrem portões.  

 

O Sr. Presidente disse ainda que irá verificar com o Sr. Vereador Francisco a possibilidade de se trazer à 

reunião da Câmara algumas fotos para se verificar como está feita a vedação de segurança da obra. ------------ 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com os trabalhos 

complementares da empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo, no valor de 13.109,09€ 

(treze mil, cento e nove euros e nove cêntimos) e menores valias no valor de 500,00€ (quinhentos euros). 

 

 

18.Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 356K, Serpa 

– Requerente: Arlindo José Anacleto Ruivo 

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

emissão de 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 e posterior plantação de olival.  
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- Situação do prédio rústico denominado "Pombal", sito ao artigo 356 K, da freguesia de Salvador, 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 à revisão do plano diretor Municipal 

de Serpa”: 

 

- Prédio rustico inserido na faixa exterior ao perímetro urbano (extensão linear de 500,00 metros), de acordo 

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

 

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

parecer vinculativo das seguintes ações: 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

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

pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

Face ao exposto, o Serviço de Ambiente, propõe indeferir o pedido de arranque e posterior plantação de 

olival referente ao prédio rustico 356 K denominado “Pombal” da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria). - “Zona estabelecida para proteção das zonas urbanas com maior densidade populacional da 

exposição aos impactos negativos do ponto de vista ambiental das atividades agrícolas intensivas”. -------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, 

acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque e posterior plantação de olival no prédio 356K da 

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

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

 

 

19.Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 327K, Serpa 

– Requerente: Arlindo José Anacleto Ruivo 

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

emissão de 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 e posterior plantação de olival.  

- Situação do prédio rústico denominado” Mata Mulheres", sito ao artigo 327 K, da freguesia de Salvador, 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. 
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As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem na sujeição a 

parecer vinculativo das seguintes ações: 

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

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

superior a 1000 m2; 

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

pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe indeferir o pedido de arranque e posterior plantação de olival 

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

Santa Maria). - “Zona estabelecida para proteção das zonas urbanas com maior densidade populacional da 

exposição aos impactos negativos do ponto de vista ambiental das atividades agrícolas intensivas”. 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, 

acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque e posterior plantação de olival no prédio 327K da 

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

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

 

20.Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 8.ª Fase 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em 16 do corrente mês de março, informa que a encarregada de 
educação da aluna Maria Leonor Luís Teodoro, que se encontra a frequentar o 1º ano de escolaridade na 
Escola Básica de Pias, solicita à autarquia ao abrigo das competências do Município em matéria de Ação Social 
Escolar, auxilio económico para apoio ao fornecimento de refeições e material escolar. 
 
De acordo com declaração comprovativa da Segurança Social, a aluna é beneficiária de abono de família pelo 
1º escalão, pelo que, conforme estipulado no Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da Secretária 
de Estado Adjunta e da Educação, a Autarquia deve atribuir à mesma um apoio correspondente ao escalão A, 
com os seguintes valores: 
 

 Fornecimento de refeições: 1,68€/dia; 
 Material Escolar: 16€ 

 
Para atribuição deste apoio, a Unidade de Gestão Financeira procedeu aos compromissos com os nºs 
sequenciais: 
- Refeições: 27586; 
- Material escolar: 26851. 

 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à aluna Maria Leonor Luís 

Teodoro, auxilio económico para apoio ao fornecimento de refeições e material escolar, pelo escalão A.  
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21.Pedido de retificação de abono de família  

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 25 de março, refere que, em reunião de 

câmara de 16/09/2020 foi atribuído aos alunos Zara Lameira Lourenço e Daniel Lameira Lourenço, auxilio 

económico pelo escalão B, uma vez que os mesmos eram beneficiários do 2º escalão do abono de família. 

 

Neste momento, o Instituto de Segurança Social reavaliou os rendimentos anuais do agregado familiar e alterou 

o posicionamento do abono de família destas crianças para o 1º escalão, pelo que a encarregada de educação 

solicita à Autarquia a alteração do apoio ao fornecimento de refeições, para o Escalão A. 

 

De acordo com o disposto no nº 4, do artigo 11º do Despacho 8452-A/2015, de 31 de julho, com as alterações 

introduzidas pelo Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da 

Educação, a reavaliação do escalão de rendimento para efeito de abono de família pode dar lugar a 

reposicionamento em escalão de apoio previsto no presente despacho. 

 

Face ao exposto, deve o pedido se apreciado e deliberado em reunião de câmara com proposta de alteração 

do escalão para apoio ao fornecimento de refeições a Daniel Lameira Lourenço e Zara Lameira Lourenço para 

o Escalão A, com o custo unitário de 1,68€. 

Para atribuição deste apoio, a Unidade de Gestão Financeira procedeu ao compromisso com o nº sequencial 

27586. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à alteração do escalão para 

apoio ao fornecimento de refeições aos alunos Daniel Lameira Lourenço e Zara Lameira Lourenço para 

o Escalão A, com o custo unitário de 1,68€. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

22.Proposta de atribuição de loja no Mercado Municipal de Serpa 

O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico, em 24 do corrente mês de março, informa que, na 

sequência do relatório final do procedimento público de atribuição do direito de ocupação de lugares de venda 

no Mercado Municipal de Serpa, aprovado em reunião de câmara realizada em 28/10/2020, tornado público por 

Edital nº5/DAFRHAJ/2020, verificou a comissão que não houve apresentação de propostas para: 

-Loja número 2, com a área de 10, 20m2;  

-Loja número 3, com a área de 10,70m2. 

 

De acordo com disposto no nº 8 do artigo 9.º do Regulamento do Mercado Municipal no período compreendido 

de um ano após a abertura deste procedimento, havendo algum interessado, poderá a Câmara Municipal 

proceder à atribuição de lojas, por ajuste direto, pelo que se propõe atribuir por ajuste direto a loja número 3 à 

empresa Jardim das Romãs, Unipessoal Lda, com morada no Monte da Boavista, apartado 100, 7830-305 

SERPA e número de contribuinte 508665566. 

Após a análise da proposta enviada por e-mail no dia 19 de fevereiro de 2021, pela empresa para a ocupação 

de loja, para venda de produtos hortícolas frescos, certificados em Modo de Produção Biológico, verifica-se o 

cumprimento do disposto no nº 1, alíneas a) e b) do artigo 6º do Regulamento do Mercado Municipal. 

Assim, propõe-se atribuir a loja número 3, com a área de 10,70m2 pelo valor mensal de 61,40 € à empresa 

Jardim das Romãs. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais perguntou se já existe data definida para a abertura do mercado, tendo o 

Sr.Presidente respondido que estão a falar com associações e pessoas a quem já foram atribuídos os espaços 

para tudo se preparar para abertura no final do mês de abril, se o plano de desconfinamento for prosseguindo 

conforme está previsto e fez ainda o ponto de situação dos trabalhos que faltavam e que já estão em curso. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a loja número 3 do Mercado 

Municipal de Serpa, com a área de 10,70m2 pelo valor mensal de 61,40 €, à empresa Jardim das Romãs, 

Unipessoal, Lda.   

 

 

23.Apoio às IPSS’s do concelho, com valência de creche, no âmbito da pandemia Covid-19 

No seguimento do apoio financeiro, sob a forma de subsídio, que tem vindo a ser atribuído às IPSS’s sedeadas 

no concelho com as valências de creche, SAD e ERPI, no que às despesas com equipamentos de proteção e 

materiais de desinfeção concerne, para prevenção e contenção da pandemia Covid 19, o Gabinete de Ação 

Social e Educação propõe a comparticipação de 50% das despesas da valência creche que, para os meses de 

novembro/dezembro apenas foi rececionado, nos serviços, informação de despesa relativamente à creche da 

Associação Aldeia Nova, no valor total de 386,00€, cuja comparticipação é de193,00€.  

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de apoio 

financeiro no valor de 193,00€ (cento e noventa e três euros) para a Aldeia Nova - Associação de 

Desenvolvimento Social, com valência de creche, no âmbito do combate à pandemia Covid-19.   

 

 

24.Proposta de revogação da deliberação de venda de dois edifícios sitos na Rua dos Cavalos, em Serpa 

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

de proposta apresentada por Eugénio Tavares de Almeida para aquisição de dois prédios urbanos sitos na Rua 

dos Cavalos, em Serpa, inscritos na matriz sob os artigos 4153 e 4152, da União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), e deliberação de câmara realizada em 21/08/2019, em que foi decidido vender os 

referidos prédios e fixar as respetivas condições, foi o interessado notificado por ofício nº 6989/2019, de 03/10, 

para que se pronunciasse sobre as condições de venda e minuta do contrato promessa, sem que tivesse dado 

resposta. 

Foi ainda notificado por ofício nº 1075/2020, de 27/01, em que se solicitava informação sobre o interesse na 

aquisição dos referidos prédios, o qual não mereceu qualquer resposta. 

Considerando o não interesse manifestado na aquisição dos referidos prédios, no período compreendido entre 

03 de outubro de 2019 e 19 de março de 2020, foi enviado ofício nº 1202/2021, de 19/03, em que se solicitava 

comunicação por escrito, até ao dia 26 do corrente mês de março, sobre o interesse na concretização do 

negócio, mencionando-se que, caso não se pronunciasse no prazo indicado, seria apresentada proposta, para 

revogação de deliberação que aprovou a venda, a reunião de câmara a realizar no dia 31 do corrente mês de 

março. 
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Efetuadas tais diligências confirma-se: 

Não foi recebida qualquer comunicação escrita, por parte de Eugénio Tavares de Almeida, sobre o interesse 

na continuidade do processo de compra dos imóveis sitos na Rua dos Cavalos, em Serpa; 

Considera-se que foi devidamente notificado;  

Não se verificaram evidências sobre o interesse na realização no negócio; 

Revela-se de grande interesse dar continuidade ao processo de venda dos citados imóveis, sobretudo pela 

necessidade de obras a realizar. 

Face ao exposto propõe-se:  

A revogação da deliberação de câmara, realizada em 21/08/2019, respeitante à venda dos dois prédios 

urbanos, inscritos na matriz sob os artigos 4153 e 4152, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria) a Eugénio Tavares de Almeida, por conveniência e oportunidade de gestão e administração deste 

património, ao abrigo do disposto no artigo 165.º nº1 do Código de Procedimento Administrativo, que se 

transcreve: 

“1-A revogação é o ato administrativo que determina a cessação dos efeitos de outro ato, por razões de mérito, 

conveniência ou oportunidade.” 

E, de harmonia com o estatuído no artigo 33º nº1 g) do Regime Jurídico das Autarquias locais, aprovado pela 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com a redação atual, que confere competências ao órgão executivo para 

decidir sobre a alienação de bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG. ------------------------------------------ 

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente fez o ponto de situação deste assunto, com o respetivo historial e informou que está a ser 

preparado o concurso público para a venda destes edifícios, procedimento que aliás já tinha sido defendido 

pelos vereadores do PS para a venda destes imóveis, mas na altura foi considerado que existia uma proposta 

que era aceitável, com valor semelhante ao que tinha sido o investimento do município na aquisição dos imóveis 

e apresentada por uma pessoa do concelho de Serpa e com um projeto que estava ligado ao Museu do Relógio, 

mas infelizmente não houve condições para se concretizar esta venda.  -------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que, infelizmente, era um desfecho aguardado, face ao evoluir da situação 

e às informações que se iam obtendo na Câmara e muito provavelmente também fruto da situação pandémica, 

com a diminuição de turistas e que não está a deixar uma situação financeira que permita aos operadores do 

nosso concelho fazer grandes investimentos. A situação que na altura tinham preconizado, poderia ter dado o 

mesmo desfecho, dado que poderia ter sido ele o único concorrente, ou ter apresentado a melhor proposta e o 

resultado ter sido o mesmo e agora desejam que o novo procedimento se traduza em algo de positivo, dado 

que o contexto agora é outro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente acrescentou ainda que, devido ao mau estado de conservação das traseiras destes edifícios, 

já foi solicitada a uma empresa da especialidade que fizesse uma avaliação do estado do imóvel e uma 

estimativa orçamental para uma eventual demolição. --------------------------------------------------------------------------  

 

 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos do artigo 165.º n.º1 do Código de Procedimento Administrativo e artigo 

33º nº1 g) do Regime Jurídico das Autarquias locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

com a redação atual, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação, proferida 
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na reunião realizada em 21 de agosto de 2019, respeitante à venda dos dois prédios urbanos, inscritos 

na matriz sob os artigos 4153 e 4152, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) a 

Eugénio Tavares de Almeida, por conveniência e oportunidade de gestão e administração deste 

património. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

25.Proposta de aquisição de prédio urbano sito à Rua dos Canos, 24, 26 e n.º 10, em Serpa (Sociedade 

Filarmónica) 

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

Câmara Municipal de 13/05/2020, foi deliberado, por unanimidade, adquirir o prédio urbano sito à Rua dos 

Canos, n.º 10, 24 e 26, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 1767/20080404 e inscrito 

na matriz predial urbana da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o artigo 1245, pelo 

valor global de 40 000,00€ (quarenta mil euros), à Associação “Sociedade Filarmónica de Serpa”, nas seguintes 

condições: 

- Com a celebração do contrato promessa de compra e venda: o pagamento de 5 000,00€; 

- Com a notificação do Banco à Associação para a liquidação antecipada do contrato de locação financeira e 

celebração da escritura de compra e venda: o pagamento de 34 000,00€; 

- Com a celebração da escritura de compra e venda do imóvel entre o Município e a Associação: o pagamento 

dos remanescentes 1 000,00€. 

Em conformidade com o deliberado foi efetuado o pagamento inicial de 5 000,00€, ainda no mês de maio de 

2020.  

Posteriormente, por despacho do Sr. Presidente de 30 de outubro, ratificado na reunião da Câmara Municipal 

de 11 de novembro de 2020, foi reforçado em 5 000,00€ o montante pago com a celebração do contrato 

promessa de compra e venda. 

Sucede que, até à presente data e também por força das especiais circunstâncias que atravessamos, 

decorrentes do estado de pandemia e consequentes limitações à atividade normal das instituições, ainda não 

foi possível concluir junto do Millennium BCP, o processo para a liquidação antecipada do contrato de locação 

financeira. 

Em face ao exposto, propõe-se o pagamento de outra prestação, no idêntico montante de 5 000,00€, por conta 

e antecipação do preço final acordado. 

Em conformidade com o exposto e considerando que nos termos do 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-se para apreciação e deliberação pelo órgão executivo. 

 

 Deliberação  

De acordo com a informação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, efetuar o pagamento de 

mais uma prestação, no valor de 5.000€ (cinco mil euros), por conta e antecipação do preço final 

acordado, para a aquisição de prédio urbano sito na Rua dos Canos, 24 e 26 e n.º 10, em Serpa. ---------- 
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26.Projeto de reabilitação e ampliação de edifício sito na Rua do Passo, n.º 32 em Pias, para a futura 

“Taberna dos Camponeses”  

Inserido na candidatura “Património Cultural em Rede”, pretende-se com esta intervenção fazer uma 

reabilitação e ampliação do edifício sito na Rua do Passo, n.º 32 em Pias, e transformar na futura “Taberna dos 

Camponeses”. 

O edifício, na sua generalidade, encontra-se em estado de degradação acentuado, principalmente porque não 

reúne as condições necessárias à utilização hoje pretendida para o local, de ser um local onde se desenvolve 

a atividade do cante alentejano, e ao mesmo tempo, para atendimento ao público, enquanto café. 

Pretende-se com a intervenção proposta, uma melhoria das condições gerais de utilização do edifício, assim 

como uma ampliação do espaço interior, para cumprir com o programa pré-estabelecido. 

Propõem-se na intervenção uma subida de cerca de 84 cm da cumeeira de modo a garantir uma inclinação 

aceitável para ambas as águas. 

O Projeto agora apresentado pretende licenciar a reabilitação e ampliação do edifício, que se desenvolve em 

um piso, rés-do-chão, e alberga um café afeto ao grupo coral e etnográfico “Os Camponeses” de Pias. 

Compõem-se por uma sala, para o desenvolvimento da atividade do cante e com balcão para atendimento ao 

público, uma cozinha, arrumos, duas instalações sanitárias, sendo uma delas acessível e um pequeno 

logradouro, para iluminação dos arrumos, da instalação sanitária acessível e da cozinha, e que dota o edifício 

de um acesso independente para funcionários, cargas e descargas. 

Ainda na sala aberta ao público será instalada uma exposição referente ao cante e ao grupo coral Os 

Camponeses de Pias. 

As paredes interiores serão executadas em alvenaria de tijolo furado simples, 30x20x11, rebocada e pintada a 

tinta aquosa, na cor branco RAL 9010, no vestíbulo das instalações sanitárias, nas próprias instalações 

sanitárias, cozinha e arrumo, e na cor amarelo RAL 1021 na sala. As referidas paredes são revestidas com 

lambrim em madeira de pinho pintada, a tinta de esmalte na cor branco RAL 9010, na zona da sala, com 1.10m 

de altura, e com azulejo grés cerâmico, 20x20, com juntas betumadas com betume com pigmento preto, até 

uma altura de 2,10m. 

As novas paredes exteriores serão executadas em parede de alvenaria de tijolo duplo, 30x20x15 e 30x20x11, 

com caixa de ar totalmente preenchida com placas de isolamento térmico em poliestireno extrudido de 6cm, 

rebocadas e pintadas, pelo exterior, a tinta aquosa de base acrílica, e pelo interior de acordo com o definido 

para as paredes interiores. As paredes existentes que se mantêm, serão regularizadas (picadas e rebocadas, 

com reboco à base de cal hidráulica), e pintadas de acordo como definido para as restantes paredes. 

O teto do corpo com a cobertura inclinada será constituído por traves de madeira de pinho redondas, com 

tratamento em autoclave com acabamento a preto, sob tábuas de forro em madeira de pinho, emalhetadas com 

rincão, com velatura a preto 906. 

O teto do corpo em cobertura plana será constituído por lajes de esteira, rebocados e pintados a tinta de aquosa 

na cor branco RAL 9010, sendo que no vestíbulo de acesso e instalações sanitárias, terá teto falso em gesso 

cartonado hidrofugado, pintado a tinta de aquosa na cor branco RAL 9010. 

Os pavimentos serão revestidos por, na zona da sala, balcão, vestíbulo e instalações sanitárias por mosaico 

hidráulico, 20x20cm, na cor vermelho RAL 3009 assente sob uma camada de cimento cola, e com as juntas 

betumadas com betume sem pigmento, e na cozinha e arrumo, por mosaico de grés fino vidrado, 20x20 cm, 

assente sob uma camada de cimento cola, e com as juntas betumadas com betume com pigmento preto. 
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As intervenções têm por objetivo melhorar as condições térmicas e acústicas e a sua eficiência energética, 

sendo proposta a montagem equipamentos de ar condicionado e a substituição de toda a iluminação artificial 

por sistema de iluminação LED. 

Estima-se para esta intervenção um investimento de 99.928,70€, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, 

considerando: 

 

Estima-se um prazo de 150 dias para a execução dos trabalhos indicados, considerando os difíceis acessos 

ao edifício e a ser uma obra de reabilitação complexa. 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de reabilitação e ampliação de 

edifício sito na Rua do Passo, n.º 32 em Pias, para a futura “Taberna dos Camponeses”, de acordo com 

memória descritiva e respetivas peças desenhadas, que se anexam à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



                                                                                    Ata n.º 7/2021 – 31 de março 

 

64 

27.Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento  

Grupo Parlamentar do PCP – Rejeição da proposta do PCP para a reposição das freguesias, de acordo com a 

vontade das populações nas próximas eleições autárquicas 

 

28.Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 59, referente ao dia 30 de março 

de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 834.219,84€ (oitocentos e trinta e quatro mil, duzentos e 

dezanove euros e oitenta e quatro cêntimos) e 28.976,93 € (vinte e oito mil, novecentos e setenta e seis euros 

e noventa e três cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

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

apresentar um assunto que lhe foi colocado por um munícipe e que tem a ver com os acessos ao Lidl em Serpa. 

No sentido do pavilhão Carlos Pinhão para o Lidl, existe uma passadeira junto à rotunda, mas quem quiser 

entrar no espaço comercial, tem que se deslocar pelo passeio ao longo da estrada e só a cerca de 30 ou 40 

metros é que consegue ter passagem para acesso ao Lidl. Esse munícipe questiona sobre a possibilidade de 

existir uma entrada, apenas para peões, mesmo em frente à passadeira e que daria acesso direto à porta 

principal do Lidl.  

 

O Sr. Presidente respondeu que isso iria facilitar o acesso de quem se desloca a pé ao Lidl e aquilo que a 

Câmara poderá fazer é colocar a questão a esse estabelecimento comercial, referindo esta sugestão 

apresentada em reunião da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Período de intervenção do público 

Dos quatro munícipes que se encontravam a assistir à reunião, começou por intervir o Sr. Mário Cavaco, 

residente em Vila Nova de S.Bento, tendo começado por referir que se mudou recentemente para esta 

localidade e como ato de cidadania, considera que deve participar, ouvir e cooperar naquilo que for possível. 

Reportando-se ao assunto que tinha sido abordado sobre os passadiços do Pulo do Lobo, diz que de facto, a 

corresponsabilização de quem está a executar a obra é fulcral na questão da segurança e em termos de 

investimento no turismo e porque também é empresário em nome individual, considera que é uma preparação 

para alavancar o futuro. Refere ainda que gostou muito de ouvir, nas intervenções do Sr. Presidente, os projetos 

que estão previstos, nomeadamente na recuperação de edifícios no âmbito da rede museológica, pois é 

necessário tornar as freguesias mais atrativas, não apenas para o turismo, mas para os residentes e pela 

necessidade de fixar os jovens nesta região. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S.Bento, que começou por falar sobre a antiga 

EN392, o atual CM519 que continua em mau estado de conservação, mesmo depois de ter sido 

intervencionada. Refere a necessidade de intervenção nos edifícios do cineteatro de V.N.S.Bento e do antigo 

lagar daquela localidade e aborda novamente o assunto da zona de atividades económicas de Vila Nova de 

S.Bento, sobre a necessidade de se avançar para a segunda fase e a resolução de dois lotes que se encontram 

atribuídos há muitos anos, mas cujo proprietário ainda não iniciou as obras. --------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente, em relação às observações que o Sr. Domingos Godinho fez sobre a EM519, diz que se fez 

a intervenção que foi possível, em curto espaço de tempo, para atenuar as dificuldades que estava a causar às 

pessoas, embora se saiba que aquela intervenção não foi a solução, mas tentou-se remediar temporariamente 

o problema. Está prevista uma intervenção na ordem dos 20.000€ que será efetuada por uma empresa 

especializada na área. 

Quanto à questão da zona de atividades económicas diz que, infelizmente nas ZAE’s e na Zona Industrial 

existem situações de lotes atribuídos e que não têm construção iniciada, estando já alguns processos em 

tribunal para a reversão de lotes, existem alguns apreendidos pelas Finanças e há outras situações que estão 

em negociação entre os proprietários e os advogados. Entretanto, já se conseguiu chegar a acordo nalgumas 

situações e já há lotes que reverteram para o município e foram depois atribuídos a outras empresas. Em 
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relação à segunda fase da ZAE de V.N.S.Bento já houve uma primeira intervenção, tendo sido feito um aterro 

que é a definição da rua principal dessa segunda fase e já foram atribuídos 4 lotes nessa segunda fase. 

Sobre a requalificação dos edifícios que o munícipe referiu, diz que existem situações dessas em todo o 

concelho e não é possível avançar com as obras todas ao mesmo tempo, tem o município efetuado 

candidaturas e aproveitado a possibilidade de financiamento e em relação a Vila Nova de S.Bento, explicou os 

projetos que já estão aprovados e cujos edifícios vão ser intervencionados. --------------------------------------------- 

 

 

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: 

  

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

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

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito no Largo de Salvador, s/n, em 

Serpa 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Rua Nova dos Sapateiros, 

n.º 16 e 18 em Brinches – Requerente: Maria Felismina Estevens Vaz Estevens  

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Rua do Pedrogão, n.º 23, 

em Brinches 

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

29 em A-do-Pinto – Requerente: José Manuel Flores Batista Rocha 

 Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio denominado “Rabo de Cabra”, em Brinches 

– Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Cruz da Cigana”, em Vila Nova de 

S. Bento – Requerente: Ilda Guerreiro Cavaco 

 Pedido de licenciamento da 5.ª alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 4/1983, em Serpa – 

Requerente:  Madeira e Andrade, Ldª 

 Pedido de informação prévia sobre a instalação de central fotovoltaica – Unidade de Pequena 

Produção/1138, em Vila Nova de S. Bento – Requerente: RP Global Solar Unipessoal, Ldª  

 Pedido de informação prévia sobre a instalação de central fotovoltaica – Unidade de Pequena 

Produção/1139, em Vila Nova de S. Bento – Requerente: RP Global Solar Unipessoal, Ldª  

 Pedido de informação prévia sobre a instalação de central fotovoltaica – Unidade de Pequena 

Produção/1140, em Vila Nova de S. Bento – Requerente: RP Global Solar Unipessoal, Ldª  

 Pedido de informação prévia sobre a instalação de central fotovoltaica – Unidade de Pequena 

Produção/1141, em Vila Nova de S. Bento – Requerente: RP Global Solar Unipessoal, Ldª  

 Proposta de apoio para o Grande Prémio de Ciclismo do Alentejo – Requerente: 

EnvolvSport/Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal 

 Proposta de apoio para Dia Internacional da Mulher – Requerente: MDM – Movimento Democrático de 

Mulheres 

 Proposta de apoio para a Confraria do Cante Alentejano 

 Empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo – Proposta de aprovação de trabalhos 

complementares  
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 Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 356K, Serpa 

– Requerente: Arlindo José Anacleto Ruivo 

 Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 327K, Serpa 

– Requerente: Arlindo José Anacleto Ruivo 

 Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 8.ª Fase 

 Pedido de retificação de abono de família  

 Proposta de atribuição de loja no Mercado Municipal de Serpa 

 Apoio às IPSS’s do concelho, com valência de creche, no âmbito da pandemia Covid-19 

 Proposta de revogação da deliberação de venda de dois edifícios sitos na Rua dos Cavalos, em Serpa 

 Proposta de aquisição de prédio urbano sito à Rua dos Canos, 24 e 26, e n.º 10, em Serpa (Sociedade 

Filarmónica) 

 Projeto de reabilitação e ampliação de edifício sito na Rua do Passo, n.º 32 em Pias, para a futura 

“Taberna dos Camponeses”  

  

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h30, 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 7/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 31 de março de 2021 

 
 
ANEXO 1 - 4.ª Alteração ao Orçamento e 3.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

 

 

ANEXO 2 - Pedido de licenciamento da 5.ª alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 4/1983, em Serpa 

– Requerente:  Madeira e Andrade, Ldª 

 

 

ANEXO 3 - Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 356K, 

Serpa – Requerente: Arlindo José Anacleto Ruivo 

 

 

ANEXO 4 - Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 327K, 

Serpa – Requerente: Arlindo José Anacleto Ruivo 

 

 
ANEXO 5 - Projeto de reabilitação e ampliação de edifício sito na Rua do Passo, n.º 32 em Pias, para a futura 

“Taberna dos Camponeses”  

 
 
 

 
 


