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ATA N.º 29/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 21 de dezembro de 2022 

 

 

Presenças 

 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

Carlos Alberto Bule Martins Alves, que 

presidiu  

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

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

Câmara, João Francisco Efigénio Palma  

 



                                                                                                                 Ata n.º 29 – 21/12 
 
2022 

 

Pág. 2 

 

 

ATA N.º 29/2022 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022 

 
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 21 de 
dezembro de 2022, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 40.º da Lei n.º75/2013, 
de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aprovação das Atas n.º 27 e n.º 28/2022 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 24 de novembro, colocou-se à 

consideração a ata n.º 27, relativa à reunião realizada no dia 7 de dezembro e a ata n.º 28, referente à reunião 

extraordinária realizada no dia 14 de dezembro, as quais foram previamente distribuídas por todos os eleitos.  

 

Efetuadas as alterações solicitadas pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, foi a ata n.º 27 aprovada, por maioria, com a 

abstenção do Sr. Vereador Tomé Panazeite, por não ter participado na reunião.  

Sobre a ata da reunião realizada no dia 7 de dezembro, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão, informou que não aprova 

a referida ata, pelas razões apresentadas durante a sua intervenção, que a seguir se transcreve:  

«É com pesar, embora não querendo pôr em causa a eficiência e profissionalismo dos funcionários da 

Câmara, conforme o Sr. Presidente na sua missiva extensa quis transmitir, constato, em termos das Atas, 

que estas não transcrevem, na íntegra o que é dito, quando se crítica, de forma construtiva e factual o 

Município e os seus elementos. 

Dito isto, reforço o meu pedido, tal como se faz nas Assembleias Municipais, para que as Sessões de 

Câmara, para a proteção de todos, sejam gravadas, para deste modo não subsistirem dúvidas no que foi 

dito e, deste modo, se transcrever nas Atas a totalidade.» ---------------------------------------------------------- 

 

A ata n.º 28, relativa à reunião extraordinária realizada no dia 14 de dezembro, foi aprovada, por unanimidade.  

 

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

art.º53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os seguintes assuntos:  

 

1. Proposta de Desagregação das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo 

2. Opções do Plano 2023-2027 

Plano de Atividades 2023 

Plano Plurianual de Investimentos 

Orçamento 2023 

Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de execução do 

orçamento para 2023 

Mapa de Pessoal para 2023 

3. Impostos municipais – Determinação de taxas para 2023 

4. Quarta Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa de 2022 

5. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para o ano de 2023 
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6. Proposta de isenção de pagamento de taxas para o ano civil de 2023 

7. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

8. Licenças de recinto improvisado 

9. Alteração n.º 17 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

10. Alteração n.º 18 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação 

11. Alteração n.º 19 ao Orçamento e n.º 14 às GOP da Câmara Municipal  

12. Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos de Vila Nova de S.Bento – Proposta de atribuição de 

subsidio 

13. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Proposta de 

intervenção e contrato de concessão de apoio à reabilitação da habitação 

14. Pedido de licenciamento da 6.ª alteração ao loteamento 1 da Zona Industrial de Serpa – 2º fase – 

Requerente: Próspero López Valero  

15. Declaração de caducidade da licença de obras de alteração de fachada – António Custódio Coelho 

16. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 109, secção D de Brinches – 

Requerente: Alexandre Jorge Carmelo Susana 

17. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 416, secção F de Vila Verde de 

Ficalho – Requerente: Alda Maria Machado Afonso 

18. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 238, secção F de Vila Verde de 

Ficalho – Requerente: Alda Maria Machado Afonso 

19. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 145, secção U de Pias – 

Requerente: José António Fernandes Baião 

20. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei 555/99, ao prédio sito na Rua de S, Sebastião, n.º 51 em 

Pias – Requerente: Maria Luzia Borralho Moita Silva 

21. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 7.ª fase 

22. Proposta de aditamento ao contrato de delegação de competências do município de Serpa para os 

diretores de escolas n.º1 e n.º 2 de Serpa 

23. AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão de Água Pública do Alentejo – Plano de realização de 

capital social 

24. Empreitada de requalificação da Rua das Portas de Beja, em Serpa – Revogação da decisão de contratar 

25. Concurso público internacional para aquisição de gasóleo rodoviário – Proposta de adjudicação e 

aprovação da minuta do contrato  

26. Proposta de protocolo de colaboração entre a Turismo do Alentejo, ERT e o Município de Serpa para a 

dinamização da rede das fortalezas de fronteira do Alentejo  

27. Contrato Público Internacional n.º 95/2022 para fornecimento de energia elétrica em mercado livre – 

Ratificação  

28. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Proposta de Desagregação das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, que o Órgão Deliberativo, em sessão extraordinária realizada no dia 

15 do corrente mês de dezembro, em conformidade com o disposto no artigo 12.º da Lei n.º 39/2021, de 24 de 

junho, que definiu o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias, deliberou, por 

unanimidade e ovação, emitir Parecer Favorável à proposta de desagregação das freguesias de Vila Nova de 

S.Bento e Vale de Vargo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



                                                                                                                 Ata n.º 29 – 21/12 
 
2022 

 

Pág. 4 

 

 

2. Opções do Plano 2023-2027 
Plano de Atividades 2023 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2023 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de execução do 
orçamento para 2023 
Mapa de Pessoal para 2023 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 20 de 

dezembro, deliberou, por maioria, com os votos a favor dos eleitos da CDU, os votos contra do PS e CHEGA e as 

abstenções de duas eleitas do PS – Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho e Tesoureira da 

União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), substituta do Presidente desta União de Freguesias: 

- Aprovar o Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2023 conforme o disposto no artigo 

25.º, n.º 1 alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

- Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado 

com o n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, autorizar a assunção de 

compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos na LCPA, e no citado 

Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, e demais normas de execução de despesa, e que resultem de 

projetos ou atividades constantes das Grandes Opções do Plano, em conformidade com a projeção 

plurianual aí prevista; 

 

 - Para efeitos do previsto no nº 3, do artigo 6.º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, delegar no 

Presidente da Câmara, a competência para autorizar a assunção de compromissos plurianuais nas 

situações em que o valor do compromisso seja inferior ao montante de 99.759,58€ em cada um dos 

anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos; 

 

- Nos termos do artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 25º, n.º 1, alíneas 

a) e o) do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Mapa de Pessoal do Município de 

Serpa para 2023. 

 
 

3. Impostos municipais – Determinação de taxas para 2023 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 20 de dezembro, 

de acordo com:  

- O artigo 112º, n.ºs 1 e 5, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

287/2003, de 12 de novembro;  

- O artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, conjugado com o artigo 8º, n.º 2, alínea d), do Regime Geral 

das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro;  

- Os artigos 16º e 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovado 

pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; - 

- O artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais; 

- O artigo 106º, n.ºs 2 e 3, da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro;  

todos conjugados com o disposto na alínea d), do nº. 1, do artigo 25º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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1. IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS 

Deliberou, por maioria, com os votos a favor dos eleitos da CDU, os votos contra do PS e CHEGA e as abstenções 

de duas eleitas do PS – Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho e Tesoureira da União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), substituta do Presidente desta União de Freguesias, aprovar a 

seguinte proposta para o Imposto Municipal sobre Imóveis:  

- A taxa de IMI de 0,30%, correspondendo ao limite mínimo previsto na lei; 

- A redução desta taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor 

municipal ou património cultural 

- A majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados 

-     A redução de 50% do valor de IMI às entidades proprietárias de imóveis registadas no Conselho 

Municipal do Movimento Associativo, recaindo esta redução sobre um único edifício por entidade.   

 

 

2.DERRAMA 

Deliberou, por maioria, com os votos a favor dos eleitos da CDU, os votos contra do PS e CHEGA e as abstenções 

de duas eleitas do PS – Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho e Tesoureira da União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), substituta do Presidente desta União de Freguesias, aprovar a 

seguinte proposta para a derrama: 

- A aplicação de taxa de derrama de 1,5% para os sujeitos passivos cujo volume de negócios seja 

superior a 150.000 euros  

- a aplicação de uma taxa reduzida de derrama, no valor de 1%0 (um por mil) para os mesmos sujeitos 

passivos, nos anos subsequentes. 

 

3. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES (IRS) 

Deliberou, por maioria, com os votos a favor dos eleitos da CDU, os votos contra do PS e CHEGA e as abstenções 

de duas eleitas do PS – Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho e Tesoureira da União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), substituta do Presidente desta União de Freguesias, aprovar a 

proposta do valor da participação variável no IRS de 5% . 

 

4.TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) 

Deliberou, por maioria, com os votos a favor dos eleitos da CDU e PS e as abstenções dos eleitos do CHEGA, 

aprovar para o ano de 2023, a fixação da taxa municipal de direitos de passagem em 0,25% do valor de cada 

fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, 

em local fixo, do domínio público e privado municipal. 

 

4. Quarta Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa de 2022 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 20 do corrente 

mês de dezembro, deliberou por unanimidade, nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, aprovar a quarta alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa de 2022, circunscrita ao 

respetivo “Anexo I – Conteúdos Funcionais”, de forma a contemplar o nível de risco, em função das atividades 

desenvolvidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para o ano de 2023 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte calendarização para as reuniões do Órgão 

Executivo, a realizar no ano de 2023: 

 

Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2023 
Mês jan. fev março abril maio junho julho agosto set. out. nov. dez. 

Dia 4a) 1a) 1a) 12  10 7 5 2 13(a) 11(a) 8(a) 6(a) 

Dia 18  15 15 26(a) 24(a) 21a) 19a) 16 (a) 27  25 22 20 

Dia   29(a)      30     

Nota: as reuniões assinaladas com a) são públicas 

 
Mês Dia Freguesia Hora Local 

janeiro 4 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal  

fevereiro 1 Brinches 17H30 Centro Cultural de Brinches 

março 1 Pias 17H30 Salão Polivalente de Pias 

março 29 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

abril 26 Vale de Vargo 17H30 Salão Polivalente de Vale de Vargo 

maio 24 A-do-Pinto 17H30 Salão Polivalente de A-do-Pinto 

junho 21 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

julho 19 Santa Iria 17H30 Centro Cultural de Santa Iria 

agosto 16 Vales Mortos 17H30 Sociedade Recreativa de Vales Mortos 

setembro 13 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

outubro 11 Vila Nova de 
S.Bento 

17H30 Salão Polivalente de Vila Nova de S.Bento 

novembro 8 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

dezembro 6 Vila Verde de 
Ficalho 

17H30 Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho  

 

 

 

6. Proposta de isenção de pagamento de taxas para o ano civil de 2023  

O Município de Serpa tem proporcionado apoios pontuais e anuais, de ordem financeira, logística e técnica, às 

associações e outras entidades do Concelho para que possam promover e incrementar as suas atividades junto 

da comunidade local. Assim, o Gabinete do Movimento Associativo e Desporto apresenta a seguinte proposta 

de isenção de pagamento de taxas:  

«Com base no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, Capitulo III - Isenção ou Reduções - artigo 

8º, ponto 2, propõe-se para o ano civil de 2023, a isenção de pagamento de taxas de licença especial de ruido e 

licença de instalação e funcionamento de recintos improvisados a: 

a) Associações e Clubes Desportivos sedeados no Concelho de Serpa, que integram ou venham a integrar o 

Conselho Municipal do Movimento Associativo; 

b) Entidades, que integram ou venham a integrar o Conselho Municipal de Educação; 

c) Entidades que integram ou venham a integrar o Conselho Local de Ação Social; 

d) Juntas e Uniões de Freguesias do Concelho de Serpa. 
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A isenção referida tem por alvo as atividades promovidas pelas entidades referenciadas, no âmbito do seu plano 

de atividades ou de iniciativas pontuais, não se aplicando à proposta de isenção os ingressos em recintos e 

espetáculos.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Intervenções  

Sobre este assunto, interveio o Sr. Vice-Presidente para sugerir que, além das instituições acima indicadas, sejam 

também incluídas as IPSS, para a isenção de pagamento de taxas de licença especial de ruido e licença de 

instalação e funcionamento de recintos improvisados, tendo os restantes eleitos manifestado a sua 

concordância com essa proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, com base no Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, para o ano de 2023, isentar do pagamento de taxas de licença especial de ruido 

e licença de instalação e funcionamento de recintos improvisados, as seguintes associações/entidades: 

a) Associações e Clubes Desportivos sedeados no Concelho de Serpa, que integram ou venham a 

integrar o Conselho Municipal do Movimento Associativo; 

b) Entidades, que integram ou venham a integrar o Conselho Municipal de Educação; 

c) Entidades que integram ou venham a integrar o Conselho Local de Ação Social; 

d) Juntas e Uniões de Freguesias do Concelho de Serpa. 

e) Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho de Serpa  

 

 

7. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

7.1. De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 e n.º 6 do artigo 8º e art.º 11.º 

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

unanimidade, isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 

 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Sociedade Recreativa de 
Vales Mortos 

19832 
2022.12.14 

Baile  
Dia 17 de dezembro 

Ruido 20,00€ 

Associação de 
Estudantes da Escola 
Secundária de Serpa 

19604  
2022.12.09 

Festa “Welcome to the 
Jungle” 

Dia 16 dezembro 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 

Flor do Enxoé – Vale de 
Vargo 

18027 
2022.11.16 

Jantar e evento musical, para 
assinalar o aniversário da 

instituição 
Dia 10 de Dezembro 

 
Ruido 

 
20,00€ 

 

7.2. Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa (Doc. 18272/2022) 

A Divisão de Educação e Juventude, através de informação datada de 14 de dezembro, refere que a Escola 

Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, solicitou o transporte de 12 alunos e 3 docentes, para o 

aeroporto de Lisboa (ida e regresso), nos dias 04 e 13 de dezembro, para uma deslocação até França, ao Lycée 

Agricole Andre Guillaumin, na localidade Saint Yrieix la Perche, para participação num intercâmbio ao abrigo do 

Projeto ERASMUS. 

De acordo com o disposto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa 
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ou outra de interesse para o município”, pelo que face ao caracter da atividade e, ao abrigo do Despacho do Sr. 

Presidente de 24/11/2022 foi efetuado o transporte no dia 04 de dezembro, com recurso às duas viaturas 

ligeiras de 9 lugares, do município e, que tem uma despesa associada no valor de 305,64€. 

No dia 13 de dezembro, por indisponibilidade das viaturas municipais, foi necessário recorrer à aquisição de 

serviços de uma transportadora externa, com um custo no valor de 500€ c/ IVA incluído e, mediante despacho 

do Sr. Presidente de 12/12/22. 

Considerando as datas das deslocações, foi manifestamente impossível remeter o assunto a deliberação da 

Câmara Municipal, em tempo útil pelo, que se propõe para ratificação o despacho do Sr. Presidente acima 

indicado, ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 35º, do citado diploma. 

Propõe-se também a isenção do pagamento da despesa associada à deslocação do dia 04 de dezembro, no valor 

de 305,64€, conforme determina o nº 1, do Artigo 30º, do Regulamento Municipal de utilização e cedência de 

viaturas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Intervenções 

Sobre este assunto da EPDRS - Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, a Sr.ª Vereadora Ana 

Moisão gostaria de saber, para além destes, que outros apoios presta a autarquia a esta escola, tendo a Sr.ª 

Vereadora Odete Borralho começado por referir que esta EPDRS não está abrangida pela transferência de 

competências na área da educação, tem uma gestão semipública, contudo, a Câmara Municipal nunca fez 

qualquer distinção em relação às restantes escolas do concelho e também lhes foi atribuído um plafond para as 

visitas de estudo e tem sido prestado apoio financeiro e/ou logístico sempre que nos é solicitado para 

eventos/atividades que realizam, estando também a autarquia representada no Conselho Geral da Escola. ------ 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, nº3, 

da Lei nº75/2013, ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de 12 do corrente mês de dezembro, 

respeitante à aquisição de serviços de uma transportadora externa, para o transporte realizado no dia 13 de 

dezembro, com os alunos e docentes da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, prestando 

assim o apoio a essa entidade, no âmbito de um intercâmbio ao abrigo do programa ERASMUS. 

 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, isentar a referida escola do pagamento das despesas de transporte, 

efetuado no dia 4 de dezembro, no valor de 305,64€. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Licenças de recinto improvisado – Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, nº3, da Lei nº75/2013, 

ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de 13 de dezembro, respeitante à licença de recinto 

improvisado, solicitada pela Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa, para a realização do 

evento “Welcome to the jungle”, no dia 16 de dezembro de 2022, no horário entre as 21.00h e as 04.00h, no 

pavilhão Multiusos, em Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Alteração n.º 17 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

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

do PS e CHEGA, nos termos do disposto no artigo 35º, nº3, da Lei nº75/2013, ratificar o seguinte despacho do 

Sr. Presidente, respeitante à 17.ª alteração ao Orçamento da Câmara Municipal:  
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10. Alteração n.º 18 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação 

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

do PS e CHEGA, nos termos do disposto no artigo 35º, nº3, da Lei nº75/2013, ratificar o seguinte despacho do 

Sr. Presidente, respeitante à 18.ª alteração ao Orçamento da Câmara Municipal:  
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11. Alteração n.º 19 ao Orçamento e n.º 14 às GOP da Câmara Municipal  

De acordo com o 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 os votos a favor dos eleitos da CDU e as abstenções dos eleitos do PS e Chega, aprovar a 19.ª 

alteração ao Orçamento e 14.ª alteração às GOP da Câmara Municipal de Serpa, conforme documentos que se 

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

 

Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos e aos dois anteriores (ratificação de alterações ao 

Orçamento), a Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que, sabe que às vezes não é fácil acomodar as rubricas em 

orçamento, mas considera exagerado o facto de chegarmos ao final do ano com 19 alterações ao Orçamento e 

informa que os eleitos do Partido Socialista mantêm o seu sentido de voto – a abstenção. --------------------------- 

 

 

12. Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vila Nova de S.Bento – Proposta de atribuição de 

subsidio 

O Gabinete do Movimento Associativo e Desporto, em informação datada de 13 de dezembro, refere que a 

Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vila Nova de S. Bento, volta a organizar no dia 15 de 

dezembro o tradicional almoço de Natal. A Comissão prevê a participação de 150 pessoas, tendo o almoço o 

custo de 1500,00€, pois este ano a Comissão contratou uma entidade para confecionar as refeições. 

Em 2019, último ano da realização do almoço, foi atribuído o subsidio de 150,00€.  

Para o corrente ano, é proposto um subsidio no valor de 250,00. ----------------------------------------------------------- 

 

 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, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos de 

Vila Nova de S.Bento, um subsidio no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), para apoio no almoço 

de Natal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

13. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Proposta de 

intervenção e contrato de concessão de apoio à reabilitação da habitação 

A Divisão de Ação Social, Habitação e Saúde, informa que foi solicitado um apoio para construção de casa de 

banho no rés-do-chão da habitação do requerente (Horácio Domingos Nunes da Silva), por motivos de 

incapacidade motora, fruto de acidente (resultando em amputação de uma das pernas). 

 

O prédio situa-se no Bairro de S. Pedro, na Praceta Manuel José Piroleira nº11, em Serpa, inscrito na matriz sob 

o artigo 3065, União das Freguesias de Salvador e Santa Maria e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Serpa sob o nº907/19900206. 

 

Análise Sócio Económica 

O Sr. Horácio Silva, de 60 anos de idade, solteiro, reformado por invalidez devido a doença bipolar, encontrou-

se por vários meses internado no Serviço de Cuidados Continuados de Serpa, por motivos decorrentes de um 

acidente doméstico que originou a amputação da perna direita. Atualmente conta com o apoio da irmã, Sra. 

Benigna Valente.  

O Sr. Horácio aufere de pensão de invalidez 315.89 € mensais – Escalão A  
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Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, na reunião de 7 de julho de 2021, atribuir o 

escalão A ao processo do requerente Horácio Domingos Nunes da Silva. 

 

Os serviços apresentam a seguinte proposta de intervenção: 

- Construção de uma casa de banho adaptada no rés-do-chão da habitação e eliminação de barreiras 

arquitetónicas com a construção de uma rampa e dos três orçamentos apresentados, o orçamento de valor mais 

baixo, 12.606,58 (valor com iva a 6%) foi apresentado por Carlos Fermino Construções 

 

Tratando-se de um Processo com Enquadramento no Escalão A (comparticipação a 100% por parte do 

município), colocam à consideração a “EXECUÇÃO DIRECTA DA OBRA” (Art.7 – consiste na execução das obras, 

por administração direta ou adjudicação a terceiros, por parte da Câmara Municipal de Serpa) com o número 

sequencial 27395, para o procedimento registado com o número AD 22/2011 - Empreitada para a Requalificação 

da moradia sita na Praceta Manuel José Piroleira, nº 11, Serpa (PMARHC). 

 

 Intervenções 

Interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais para dizer que considera importantes estes apoios na área social, embora 

lhe pareça que, no corrente ano, este tenha sido o único processo presente a reunião para deliberação, tendo 

o Sr. Vice-Presidente e a Sr.ª Vereadora Odete Borralho esclarecido que estes processos têm vindo a tornar-se 

morosos e alguns inviáveis, por não cumprirem os requisitos impostos pelo respetivo regulamento, 

nomeadamente a obrigatoriedade do imóvel ser propriedade da pessoa que solicita o apoio no âmbito do 

PMARHC. Sabendo que muitos dos requerentes são pessoas idosas que residem nas habitações há muitos anos, 

algumas delas arrendadas e outras com dificuldades em fazer prova da titularidade do imóvel, torna-se 

necessário rever o regulamento deste programa, para que exista alguma flexibilidade, pelo que, oportunamente, 

será apresentada uma proposta de alteração ao referido regulamento. ----------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de intervenção apresentada para 

a obra na habitação do requerente Horácio Domingues Nunes da Silva e aprovar o teor do respetivo contrato 

de concessão de apoio à reabilitação da habitação, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

 

 

14. Pedido de licenciamento da 6.ª alteração ao loteamento 1 da Zona Industrial de Serpa – 2º fase – 

Requerente: Próspero López Valero  

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

 
«1.Âmbito do pedido:  

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

Licenciamento de alteração a uma operação de loteamento, no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e 

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

 

2. Caracterização do pedido:  

Trata-se do pedido de licenciamento da 6ª alteração ao Loteamento 1 da Zona Industrial de Serpa – 2.ª Fase, 

para a unificação dos Lotes 39 e 40 apenas num lote (Lote 40).  

O Loteamento 1 da Zona Industrial de Serpa – 2.ª fase, corresponde a uma intervenção parcial da ‘Zona 

Industrial’ de Serpa (ZIS). O loteamento foi aprovado por deliberação da Câmara Municipal em reunião de 2013-
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04-03 e objeto de 5 alterações, tendo sido a 5.ª alteração aprovada por deliberação da Câmara Municipal em 

reunião de 14 de outubro de 2020.  

O pedido é requerido pelo proprietário dos lotes 39 e 40.  

O lote 39 encontra-se descrito na CRPSerpa sob o n.º 3839/20141029, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 

4018, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito com Área Total de 925,70 m2. O lote 

40 encontra-se descrito na CRPSerpa sob o n.º 3705/20130520, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 3998, 

da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito com Área Total de 1355 m2.  

 

3. Análise:  

A alteração ao loteamento proposta, consiste na unificação dos lotes 39 e 40, criando apenas 1 lote (Lote 40), 

com as seguintes características: 

 

 

 

O lote a criar (Lote 40), corresponde ao somatório das áreas totais, de implantação e de construção dos dois 

lotes atualmente existentes (lotes 39 e 40), mantendo os mesmos índices, parâmetros urbanísticos e restantes 

regras definidas no loteamento.  

O pedido vem instruído com os elementos exigíveis, constantes na Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, 

acompanhado do Termo de Responsabilidade da autora do projeto, a declarar o seu cumprimento com as 

normas legais e regulamentares aplicáveis.  

 

4. Enquadramento no PU de Serpa:  

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

em “Espaços de Atividades Económicas Consolidados” (artigo 29º).  

A alteração ao loteamento proposta, mantém os índices e parâmetros urbanísticos atualmente definidos no 

loteamento, cumprindo os índices e parâmetros de edificabilidade previstos no Quadro Regulamentar constante 

no Art.º 22º do Regulamento do PU de Serpa, para a zona onde o loteamento se insere: 
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Áreas de cedência:  

Não há lugar à alteração das áreas de cedência atualmente previstas no loteamento, uma vez que as áreas de 

implantação e de construção propostas para a unificação dos dois lotes correspondem ao somatório das áreas 

atualmente definidas no loteamento.  

 

6. TRIU:  

Não há lugar ao pagamento de taxas, uma vez que a alteração ao loteamento proposta consiste na unificação 

de dois lotes num lote apenas, com as áreas de implantação e de construção correspondentes ao somatório das 

áreas atualmente previstas, não havendo aumento de área de construção a contabilizar para o reforço de 

infraestruturas. 

 
A alteração ao loteamento proposta, é aprovada por simples deliberação da Câmara Municipal, com dispensa 

de quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, 

conforme previsto no n.º 8 do Art.º 27º do Decreto-lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.  

 

B. Proposta:  

Face ao supra exposto, considera-se que o pedido de licenciamento da 6ª alteração ao Loteamento 1 da Zona 

Industrial de Serpa – 2.ª Fase reúne as condições exigíveis para ser deferido, propondo-se a deliberação sobre a 

sua aprovação em reunião de Câmara.  

Havendo deliberação de Câmara favorável, a alteração da licença dá lugar a aditamento ao alvará, de acordo 

com o definido no n.º 7 do Art.º 27º do RJUE, 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, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de 

licenciamento da 6ª alteração ao Loteamento 1 da Zona Industrial de Serpa – 2.ª Fase. ---------------------------- 
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15. Declaração de caducidade da licença de obras de alteração de fachada – António Custódio Coelho 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que foi enviado o ofício n.º 7514, de 03-10-2022, 

a informar o Requerente que, tendo terminado o prazo para requerer a emissão do alvará de licença de obras 

de construção, indicado no ofício n.º 5488, de 03-08-2021, é intenção da Câmara Municipal declarar a 

caducidade da licença, após audiência prévia do interessado, dispondo o mesmo do prazo de 10 dias úteis para 

se pronunciar sobre essa intenção. 

Não tendo havido pronúncia do interessado no prazo estipulado, propõem que, de acordo com o definido no 

n.º 5 do Art.º 71º do Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, seja declarada a 

caducidade da licença. 

O Requerente deverá ser posteriormente informado de que poderá requerer nova licença de obras, de acordo 

com o definido no Art.º 72º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de obras 

para alteração da fachada de estabelecimento de restauração e bebidas, na Rua Manuel José Pardal Romão, 

n.º 10 em Serpa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 109, secção D de Brinches – 

Requerente: Alexandre Jorge Carmelo Susana 

Através de informação datada de 5 do corrente mês de dezembro, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, emite parecer sobre o pedido de enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial para 

arranque e posterior plantação de olival - artigo 109 D Brinches. 

 

O prédio insere-se em solos sujeitos a Medidas Preventivas (n.º 1 do artigo 1.º, Aviso n.º 2361/2020, de 11 de 

fevereiro). 

As medidas preventivas consistem na sujeição a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa das seguintes 

ações (n.º 1 do artigo 2.º): 

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

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

intervenção superior a 1000 m2. 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê alterações para o local, pelo que, o Serviço de Ordenamento 

do Território propõe que a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º das Medidas Preventivas 

à Revisão do PDM, indefira o pedido na área do prédio que integra os “Espaços naturais – corredores 

ecológicos”. Nos “Espaços Agrícolas de Regadio” não se aplicam Medidas Preventivas. 

 

Em caso de deliberação favorável, propõem que seja enviado Ofício ao Requerente, acompanhado do parecer 

de arqueologia, do ortofotomapa e das cartas de ordenamento e condicionantes. 

 

Observações: Nos Espaços naturais – corredores ecológicos, independentemente das medidas preventivas, a 

prática em causa é considerada inviável ao abrigo das alíneas a) e d) do número 6 do artigo nº 32 do 

Regulamento do PDM – Serpa. 
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O Técnico de Arqueologia da Câmara Municipal de Serpa, em 25 de novembro do corrente ano, informa o 

seguinte: 

«Parecer 

De acordo com a consulta efetuada ao inventário do património arqueológico do concelho de Serpa, 

constante no Plano Diretor Municipal, verifica-se que na área do prédio rústico não estão identificados 

vestígios arqueológicos.  

 

Referências: 

Plano Diretor Municipal - PDM Serpa, Volume I, Regulamento, 2011 

Apesar de não estarem identificados vestígios arqueológicos na área do prédio rústico, deverá ser 

cumprida a Lei 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção 

e valorização do património cultural, em particular o art.º 78, ponto 1º, que refere:  

 

Notificação de achado arqueológico 

Quem encontrar, em terreno público ou particular, ou em meio submerso, quaisquer testemunhos 

arqueológicos fica obrigado a dar conhecimento do achado no prazo de quarenta e oito horas à 

administração do património cultural competente ou à autoridade policial, que assegurará a guarda 

desses testemunhos e de imediato informará aquela, a fim de serem tomadas as providências 

convenientes. 

 

Ao abrigo do Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Serpa e a Direção 

Regional de Cultura do Alentejo a 20 de janeiro de 2020, nomeadamente no âmbito da Cláusula 1ª, 

ponto 1, que refere “A solicitação da Direção Regional de Cultura do Alentejo, o Município de Serpa envia 

para conhecimento daquela entidade, os pareceres de enquadramento em Plano Diretor Municipal 

emitidos pela Câmara Municipal em matéria de arqueologia no âmbito de processos agrícolas” a 

presente informação será remetida à Direção Regional de Cultura do Alentejo, salvaguardando o 

mencionado na Cláusula 5ª “A Direção Regional de Cultura do Alentejo, tratará os dados pessoais 

transmitidos pelo Município de Serpa, ao abrigo do n.º 1 da Cláusula Primeira do presente protocolo de 

acordo com as disposições previstas no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016 que estabelece as regras relativas à proteção das pessoas singulares no 

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e na Lei n.º 58/2019 

de 8 de agosto, que assegura a execução na ordem jurídica portuguesa do referido regulamento”.» 

 

 Deliberação  

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

respeitante ao arranque e posterior plantação de olival no prédio artigo 109, secção D da freguesia de 

Brinches, cujas plantas se anexam à presente ata dela fazendo parte integrante. -------------------------------------- 
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17. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 416, secção F de Vila Verde de 

Ficalho – Requerente: Alda Maria Machado Afonso 

Através de informação datada de 13 do corrente mês de dezembro, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, emite parecer sobre o pedido de enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial para 

arranque e posterior plantação de olival - artigo 416 F de Vila Verde de Ficalho. 

 

O prédio insere-se em solos sujeitos a Medidas Preventivas (n.º 1 do artigo 1.º, Aviso n.º 2361/2020, de 11 de 

fevereiro). 

As medidas preventivas consistem na sujeição a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa das seguintes 

ações (n.º 1 do artigo 2.º): 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que 

impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o 

Serviço de Ordenamento do Território propõe que a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º 

das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, defira o pedido. 

 

Em caso de deliberação favorável, propõem que seja enviado Ofício ao Requerente, acompanhado do parecer 

de arqueologia, do ortofotomapa e das cartas de ordenamento e condicionantes. 

 

O Técnico de Arqueologia da Câmara Municipal de Serpa, informa o seguinte: 

«Solicitação 

Através de mail datado de 24 de novembro de 2022, solicita a requerente, Alda Afonso, Pedido para 

Arranque e Posterior Plantação de Olival no Prédio Rústico inscrito na Conservatória dos Registos Civil, 

Predial, Comercial e Automóveis de Serpa, com a designação “Charneca”, situado na Freguesia de Vila 

Verde de Ficalho, artigo 416, seção F.  

 

Parecer 

De acordo com a consulta efetuada ao inventário do património arqueológico do concelho de Serpa, 

constante no Plano Diretor Municipal, verifica-se que na área do prédio rústico não estão identificados 

vestígios arqueológicos.  

 

Referências: 

Plano Diretor Municipal - PDM Serpa, Volume I, Regulamento, 2011 

Apesar de não estarem identificados vestígios arqueológicos na área do prédio rústico, deverá ser 

cumprida a Lei 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de 

proteção e valorização do património cultural, em particular o art.º 78, ponto 1º, que refere:  

 

Notificação de achado arqueológico 

Quem encontrar, em terreno público ou particular, ou em meio submerso, quaisquer testemunhos 

arqueológicos fica obrigado a dar conhecimento do achado no prazo de quarenta e oito horas à 

administração do património cultural competente ou à autoridade policial, que assegurará a guarda 
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desses testemunhos e de imediato informará aquela, a fim de serem tomadas as providências 

convenientes. 

 

Ao abrigo do Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Serpa e a Direção 

Regional de Cultura do Alentejo a 20 de janeiro de 2020, nomeadamente no âmbito da Cláusula 1ª, 

ponto 1, que refere “A solicitação da Direção Regional de Cultura do Alentejo, o Município de Serpa envia 

para conhecimento daquela entidade, os pareceres de enquadramento em Plano Diretor Municipal 

emitidos pela Câmara Municipal em matéria de arqueologia no âmbito de processos agrícolas” a 

presente informação será remetida à Direção Regional de Cultura do Alentejo, salvaguardando o 

mencionado na Cláusula 5ª “A Direção Regional de Cultura do Alentejo, tratará os dados pessoais 

transmitidos pelo Município de Serpa, ao abrigo do n.º 1 da Cláusula Primeira do presente protocolo de 

acordo com as disposições previstas no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016 que estabelece as regras relativas à proteção das pessoas singulares no 

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e na Lei n.º 58/2019 

de 8 de agosto, que assegura a execução na ordem jurídica portuguesa do referido regulamento”. 

 

 Deliberação  

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

respeitante ao arranque e posterior plantação de olival no prédio artigo 416 secção F da freguesia de Vila 

Verde de Ficalho, cujas plantas se anexam à presente ata dela fazendo parte integrante. --------------------------- 
 

 

 

18. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 238, secção F de Vila Verde de 

Ficalho – Requerente: Alda Maria Machado Afonso 

Através de informação datada de 13 do corrente mês de dezembro, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, emite parecer sobre o pedido de enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial para 

arranque e posterior plantação de olival - artigo 238 F de Vila Verde de Ficalho. 

 

O prédio insere-se em solos sujeitos a Medidas Preventivas (n.º 1 do artigo 1.º, Aviso n.º 2361/2020, de 11 de 

fevereiro). 

As medidas preventivas consistem na sujeição a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa das seguintes 

ações (n.º 1 do artigo 2.º): 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que 

impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o 

Serviço de Ordenamento do Território propõe que a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º 

das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, defira o pedido. 

 

Em caso de deliberação favorável, propõem que seja enviado Ofício ao Requerente, nos termos do Anexo 

“Proposta Oficio”, acompanhado do parecer de arqueologia, do ortofotomapa e das cartas de ordenamento e 

condicionantes. 
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O Técnico de Arqueologia da Câmara Municipal de Serpa, informa o seguinte: 

«Solicitação 

Através de mail datado de 24 de novembro de 2022, solicita a requerente, Alda Afonso, Pedido para 

Arranque e Posterior Plantação de Olival no Prédio Rústico inscrito na Conservatória dos Registos Civil, 

Predial, Comercial e Automóveis de Serpa, com a designação “Mofaninhas”, situado na Freguesia de Vila 

Verde de Ficalho, artigo 238, seção F.  

 

Parecer 

De acordo com a consulta efetuada ao inventário do património arqueológico do concelho de Serpa, 

constante no Plano Diretor Municipal, verifica-se que na área do prédio rústico não estão identificados 

vestígios arqueológicos.  

 

Referências: 

Plano Diretor Municipal - PDM Serpa, Volume I, Regulamento, 2011 

Apesar de não estarem identificados vestígios arqueológicos na área do prédio rústico, deverá ser 

cumprida a Lei 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção 

e valorização do património cultural, em particular o art.º 78, ponto 1º, que refere:  

 

Notificação de achado arqueológico 

Quem encontrar, em terreno público ou particular, ou em meio submerso, quaisquer testemunhos 

arqueológicos fica obrigado a dar conhecimento do achado no prazo de quarenta e oito horas à 

administração do património cultural competente ou à autoridade policial, que assegurará a guarda 

desses testemunhos e de imediato informará aquela, a fim de serem tomadas as providências 

convenientes. 

 

Ao abrigo do Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Serpa e a Direção 

Regional de Cultura do Alentejo a 20 de janeiro de 2020, nomeadamente no âmbito da Cláusula 1ª, 

ponto 1, que refere “A solicitação da Direção Regional de Cultura do Alentejo, o Município de Serpa envia 

para conhecimento daquela entidade, os pareceres de enquadramento em Plano Diretor Municipal 

emitidos pela Câmara Municipal em matéria de arqueologia no âmbito de processos agrícolas” a 

presente informação será remetida à Direção Regional de Cultura do Alentejo, salvaguardando o 

mencionado na Cláusula 5ª “A Direção Regional de Cultura do Alentejo, tratará os dados pessoais 

transmitidos pelo Município de Serpa, ao abrigo do n.º 1 da Cláusula Primeira do presente protocolo de 

acordo com as disposições previstas no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016 que estabelece as regras relativas à proteção das pessoas singulares no 

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e na Lei n.º 58/2019 

de 8 de agosto, que assegura a execução na ordem jurídica portuguesa do referido regulamento”. 

 

 Deliberação  

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

respeitante ao arranque e posterior plantação de olival no prédio artigo 238, secção F da freguesia de Vila 

Verde de Ficalho, cujas plantas se anexam à presente ata dela fazendo parte integrante. -------------------------- 
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19. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 145, secção U de Pias – Requerente: 

José António Fernandes Baião 

Através de informação datada de 24 de novembro, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, emite 

parecer sobre o pedido de enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial para arranque e posterior 

plantação de olival - artigo 145 secção U de Pias. 

O prédio insere-se em solos sujeitos a Medidas Preventivas (n.º 1 do artigo 1.º, Aviso n.º 2361/2020, de 11 de 

fevereiro). 

As medidas preventivas consistem na sujeição a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa das seguintes 

ações (n.º 1 do artigo 2.º): 

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

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

intervenção superior a 1000 m2; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que 

impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o 

Serviço de Ordenamento do Território propõe que a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º 

das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, defira o pedido. 

Em caso de deliberação favorável, propõem que seja enviado Ofício ao Requerente, acompanhado do parecer 

de arqueologia, do ortofotomapa e das cartas de ordenamento e condicionantes. 

 

O Técnico de Arqueologia da Câmara Municipal de Serpa, informa o seguinte: 

«Solicitação 

Através do documento com a Entrada n.º E/17624/2022, de 10 de novembro de 2022, solicita o 

requerente, João António Fernandes Baião, Pedido para Arranque e Posterior Plantação de Olival no 

Prédio Rústico inscrito na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Serpa, 

com a designação “Malagueta”, situado na Freguesia de Pias, com o n.º 546, artigo 145, seção U.  

 

Parecer 

De acordo com a consulta efetuada ao inventário do património arqueológico do concelho de Serpa, 

constante no Plano Diretor Municipal, verifica-se que na área do prédio rústico não estão identificados 

vestígios arqueológicos.  

 

Referências: 

Plano Diretor Municipal - PDM Serpa, Volume I, Regulamento, 2011 

 

Apesar de não estarem identificados vestígios arqueológicos na área do prédio rústico, deverá ser 

cumprida a Lei 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de 

proteção e valorização do património cultural, em particular o art.º 78, ponto 1º, que refere:  

 

Notificação de achado arqueológico 

Quem encontrar, em terreno público ou particular, ou em meio submerso, quaisquer testemunhos 

arqueológicos fica obrigado a dar conhecimento do achado no prazo de quarenta e oito horas à 

administração do património cultural competente ou à autoridade policial, que assegurará a guarda 
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desses testemunhos e de imediato informará aquela, a fim de serem tomadas as providências 

convenientes. 

 

Ao abrigo do Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Serpa e a Direção 

Regional de Cultura do Alentejo a 20 de janeiro de 2020, nomeadamente no âmbito da Cláusula 1ª, 

ponto 1, que refere “A solicitação da Direção Regional de Cultura do Alentejo, o Município de Serpa envia 

para conhecimento daquela entidade, os pareceres de enquadramento em Plano Diretor Municipal 

emitidos pela Câmara Municipal em matéria de arqueologia no âmbito de processos agrícolas” a 

presente informação será remetida à Direção Regional de Cultura do Alentejo, salvaguardando o 

mencionado na Cláusula 5ª “A Direção Regional de Cultura do Alentejo, tratará os dados pessoais 

transmitidos pelo Município de Serpa, ao abrigo do n.º 1 da Cláusula Primeira do presente protocolo de 

acordo com as disposições previstas no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016 que estabelece as regras relativas à proteção das pessoas singulares no 

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e na Lei n.º 58/2019 

de 8 de agosto, que assegura a execução na ordem jurídica portuguesa do referido regulamento”. 

 

 Deliberação 

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

respeitante ao arranque e posterior plantação de olival no prédio artigo 145 secção U da freguesia de Pias, 

cujas plantas se anexam à presente ata dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------------- 

 

 

 

20. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei 555/99, ao prédio sito na Rua 1.º de Maio, n.º 26 e Rua de S, 

Sebastião, n.º 51 em Pias – Requerente: Maria Luzia Borralho Moita Silva 

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 Luzia Borralho Moita Silva, os Serviços Técnicos da Divisão da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 29 de novembro de 

2022: 
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 Deliberação  

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

 

 

21. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 7.ª fase 

A Divisão de Educação e Juventude, submete para apreciação e deliberação da câmara Municipal, a listagem de 

pedidos de auxilio económicos para alunos matriculados no 1º ciclo do enino básico, nas escolas do concelho e, 

cujas candidaturas deram entrada na Autarquia até ao momento. 
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O posicionamento dos alunos foi efetuado de acordo com o Despacho n.º 8452-A/2015 de 31 de julho, com as 

alterações introduzidas pelo Despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho e pelo Despacho n.º 7255/2018 de 31 de 

julho, com as atualizações ao abrigo novo quadro de transferência de competências para os Municípios pela Lei 

nº 50/2018, de 16 de agosto e Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro. 

 
Para atribuição deste apoio, a Unidade de Gestão Financeira procedeu ao compromisso com o nº sequencial 
31474. 

 

 Nº alunos inscritos Valor apoio para refeições Valor apoio material escolar 

Escola Escalão 
A 

Escalão 
B 

Total alunos 
inscritos 

Escalão 
A 

Escalão 
B 

Total apoio 
para 

refeições/dia 

Escalão A Escalão 
B 

Total apoio para 
material Escolar 

(anual) 

Serpa 1 1 2 1,46 € 0,73 € 2,19 € 16,00 € 8,00 € 24,00 € 

Pias 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Vale de 
Vargo 

0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

VVFicalho 0 1 1 0,00 € 0,73 € 0,73 € 0,00 € 8,00 € 8,00 € 

  1 2 2 1,46 € 1,46 € 2,92 € 16,00 € 16,00 € 32,00 € 

 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes auxílios económicos, aos alunos do 1.º 

ciclo do ensino básico, para o corrente ano letivo – 7.ª fase: 

 

Candidaturas Auxílios económicos para o 1º ciclo 2022/2023 - 7ª fase 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 

Escola Básica Abade Correia da Serra 

  Escalão A 

Nome do aluno Valor do apoio 

Refeição Material Escolar 

1 Julia Paola Maia Magalhães 1,46 € 16,00 € 

    1,46 € 16,00 € 

 

 

 

 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 

Escola Básica Abade Correia da Serra 

  Escalão B 

Nome do aluno Valor do apoio 

Refeição Material escolar 

1 Marcelo Correia Morgado 0,73   8,00 € 

  0,73 € 8,00 € 
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Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

Escola Básica Vila Verde Ficalho 

  Escalão B 

Nome do aluno Valor do apoio 

Refeição Material escolar 

1 Leonor Fernandes Ferreira 0,73   8,00 € 

  0,73 € 8,00 € 

 

 

 

22. Proposta de aditamento ao contrato de delegação de competências do município de Serpa para os 

diretores de escolas n.º1 e n.º 2 de Serpa 

Através de informação datada de 15 de dezembro, a Divisão de Educação e Juventude, submete para 

deliberação da Câmara, a proposta de aditamento ao contrato de Delegação de Competências entre o Município 

e os agrupamentos de Escolas nº1 e 2, no que concerne à manutenção dos Contratos de Comunicações e 

fotocopiadoras, entre janeiro e junho de 2023. 

Ao abrigo do quadro de transferência de competências nos Municípios, em matéria de educação, estabelecido 

pela Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, na sua atual redação, e pelo Decreto-Lei n 21/2019, de 30 de janeiro, é 

da responsabilidade do Município de Serpa a contratação de serviços para a manutenção e despesas associadas 

ao funcionamento das fotocopiadoras existentes nas secretarias das escolas; assim como das despesas 

associadas às comunicações (telefone e internet). 

Ambos os agrupamentos têm contratos de funcionamento e manutenção das fotocopiadoras até 31/12/22, pelo 

que seria necessária a renovação dos mesmos até ao final do presente ano letivo. Paralelamente, não foi possível 

ao município a contratação de serviços de comunicação, com efeitos a partir de janeiro de 2023, face ao volume 

de processos em curso e especificidades de contrato associadas a cada Agrupamento de Escolas e edifício 

escolar. 

Face ao exposto, e por forma a agilizar os procedimentos associados, garantindo o regular funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino, propõe-se que cada agrupamento de escolas proceda à renovação dos respetivos 

contratos de manutenção com as empresas, pelo período de janeiro a junho/23, mediante a transferência de 

verbas por parte do Município e mediante adenda ao Contrato de Delegação de Competências celebrado com 

os Srs. diretores de Agrupamento de Escolas, conforme deliberação e Câmara de 31 de agosto de 2022. 

Assim, propõe-se novo aditamento ao contrato de delegação de competências, para a transferência de verbas 

que permitam aos agrupamentos a continuidade dos procedimentos estabelecidos na cláusula 8ª do citado 

contrato (contratação e fornecimento de serviços externos), entre janeiro e junho de 2023, a saber 

comunicações e contratos associados às fotocopiadoras das secretarias. 

  
Com base na informação recolhida junto dos agrupamentos e, quadros descritivos em anexo apresenta-se a 

seguinte proposta de transferência de verbas: 
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Anexo I 
Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 

Ano Letivo 2022/2023 
 janeiro a junho de 2023 

Encargos com funcionamento de 
fotocopiadora da Escola Básica Abade 
Correia da Serra 

346,82€ 

Encargos com funcionamento de 
comunicações  

6.000€ 

Total 6.346,82 

 
 
 

Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa 
Ano Letivo 2022/2023 

 janeiro a junho de 2023 

Encargos com funcionamento de 
fotocopiadora da Escola Secundária de Serpa 

852,81€ 

Encargos com funcionamento de 
fotocopiadora da Escola Básica nº 1de Vila 
Nova de S. Bento 

274,80€ 

Sub-total 1.127,61€ 

Encargos com funcionamento de 
comunicações  

6.000€ 

Total 7.127,61€ 

 
Para esta despesa foi solicitado o cabimento através da I/16970/22. 
 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de aditamento ao contrato de 

delegação de competências do município de Serpa para os diretores de escolas n.º1 e n.º 2 de Serpa, nos 

termos acima descritos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

23. AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão de Água Pública do Alentejo – Plano de realização 

de capital social 

O Chefe da Divisão Financeira, através de informação datada de 15 de dezembro, informa que a AMGAP – 

Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo remete à autarquia, o Plano de Realização 

de Capital Social da AGDA – Águas Públicas do Alentejo, S.A., para 2022. 

De acordo com o exposto, o Plano contempla o aumento do Capital Social da AGDA – Águas Públicas do Alentejo, 

S.A., em mais 1 369 795€, sendo 671 200,00€ subscrito pela AMGAP, em representação dos Municípios e o valor 

remanescente (698 595,00€), subscrito pela AdP - Águas de Portugal, em representação do Estado Português. 

Do montante subscrito pela AMGAP (671 200,00€), 50% será suportado pela própria AMGAP, e 50% pelos 

Municípios, ou seja, 335 600,00€ cada, cabendo ao Município de Serpa o valor de 20 672,59€. 

Considerando que: 
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- De acordo com o disposto na alínea s), do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à câmara municipal “deliberar sobre a constituição e participação nas associações previstas 

no capítulo iv do título iii”. 

- Por sua vez, o referido capitulo IV do título III, do referido diploma dispõe precisamente sobre a constituição e 

regime jurídico das associações de freguesias e de municípios de fins específicos. 

- A AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo, configura precisamente uma 

Associação de Municípios de Fins Específicos; 

deve o presente assunto ser presente a reunião da Câmara Municipal para apreciação e deliberação. 

Por ultimo: 

- Consultada a Unidade de Gestão Financeira verificou-se que, à presente data, não existe verba suficiente na 

respetiva rubrica orçamental, pelo que não é possível emitir a necessária informação prévia de cabimento. 

Neste sentido, será presente à próxima reunião de Câmara a necessária alteração ao orçamento municipal, 

devendo a presente proposta ser apreciada em momento posterior e ficando condicionada à aprovação prévia 

da alteração orçamental. 
 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o aumento do Capital Social 

da AGDA – Águas Públicas do Alentejo, S.A., nos termos acima descritos. ------------------------------------------------ 

 

 

24. Empreitada de requalificação da Rua das Portas de Beja, em Serpa – Revogação da decisão de 

contratar 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, através de informação datada de 16 do corrente mês de 

dezembro, refere que, após deliberação do Órgão Executivo a 26/10/2022, procedeu-se à abertura do Concurso 

Público de acordo com o estipulado no artº 19º, nº 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos (adiante 

designado por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro, alterado, aditado e republicado pelo 

Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua atual redação, para a Empreitada de Requalificação da Rua 

Portas de Beja. 

O concurso foi publicado no Diário da República nº 217, II Série, sob o Anúncio nº 14521, de 10 de novembro, 

tendo como prazo para a apresentação de propostas 24 dias de calendário.  

Por requerimento de um dos interessados, com concordância pelo Senhor Presidente, cujo despacho foi 

ratificado pelo Órgão Executivo a 7/12/2022, o prazo foi prorrogado até ao dia 11 de dezembro de 2022. 

Expirada a data limite, com o interesse de 16 potenciais concorrentes, constatou-se a submissão de 3 (três) 

declarações de não apresentação de proposta, em virtude do valor base apresentado à concorrência, ser 

insuficiente para o cumprir o caderno de encargos, ficando deste modo, o concurso deserto.  

A 12/12/2022, disponibilizou-se, via plataforma eletrónica Vortal Vision, a lista dos concorrentes a todos os 

interessados, tendo-se aguardado o prazo a que alude o nº 3 do artº138º do CCP, sem que houvesse qualquer 

reclamação. 

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

b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, remetem a presente informação, acompanhada do processo físico 

completo, para, nos termos do artº 79º, nº 1, alínea a) do CCP, determinar a extinção do procedimento e 
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consequente revogação da decisão de contratar, de acordo com o estipulado no artº 80º, nº 1, da mesma 

disposição legal, no procedimento acima identificado. 

 Deliberação  

Sobre o assunto, nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho e artº 79º, 

nº 1, alínea a) e 80.º n.º 1 do CCP, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor dos eleitos 

da CDU e três abstenções do PS e CHEGA, determinar a extinção do procedimento, respeitante à empreitada 

de requalificação da Rua das Portas de Beja, em Serpa e consequente revogação da decisão de contratar.  

 

 

25. Concurso público internacional para aquisição de gasóleo rodoviário – Proposta de adjudicação e 

aprovação da minuta do contrato  

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, através de informação datada de 16 do corrente mês de 

dezembro,  refere que, enquanto entidade competente, nos termos do artº 18º, nº 1, alínea b) do DL nº 197/99 

de 8 de junho, remete ao Órgão Executivo, nos termos do nos 3 e 4 do artº 148º do Código dos Contratos 

Públicos1, (adiante designado por CCP), relatório final e demais documentos que compõem o processo para 

aprovação e adjudicação, ao abrigo do nº 1 do artº 73º do CCP, à empresa Repsol- Portuguesa, Lda, no valor 

constante da proposta de € 578.800,00, até ao montante de €740.000,00, que cobrará, por litro o PVP2 que 

vigorar no momento do abastecimento, deduzido do desconto fixo de 0,131€/litro, ao qual acrescerá o IVA 

calculado à taxa legal em vigor. 

Em simultâneo, cfr emana o disposto no nº1 do artº 98º, do citado diploma legal, remete-se a minuta do 

contrato para aprovação e que, nesta circunstância, seja designado como gestor do contrato, ao abrigo do artº 

299-A: 

- Nuno Miguel Carvalho Canhita para a execução financeira; 

- Manuel Grou Gonçalves para a execução material. 

 

 Deliberação  

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

eleitos do PS e CHEGA, aprovar o seguinte relatório final, respeitante ao concurso público internacional para 

aquisição de gasóleo rodoviário: 

 

                                                           
1 Aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, alterado, aditado e republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua 

atual redação. 
2 Preço de referência da semana onde ocorre o abastecimento, disponibilizado no endereço www.dgeg.gov.pt , em Preços de combustíveis em Portugal 

Continental (dgeg.gov.pt) , Preços dos combustíveis rodoviários (a partir de 2004), “Preço à 2ª Feira”, selecionando no campo “Combustível”: Gasóleo 
simples. 

http://www.dgeg.gov.pt/
https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/precos-de-energia/precos-de-combustiveis-em-portugal-continental/
https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/precos-de-energia/precos-de-combustiveis-em-portugal-continental/
https://www.dgeg.gov.pt/media/r1jh3ybi/dgeg-pcr-2004-2022_41.xlsx
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Foi ainda deliberado, por maioria, com os votos a favor dos eleitos da CDU e as abstenções dos eleitos do PS 

e CHEGA, proceder à respetiva adjudicação, ao abrigo do nº 1 do artº 73º do CCP, à empresa REPSOL - 

Portuguesa, Lda, no valor constante da proposta de € 578.800,00, até ao montante de €740.000,00, que 

cobrará, por litro o PVP que vigorar no momento do abastecimento, deduzido do desconto fixo de 

0,131€/litro, ao qual acrescerá o IVA calculado à taxa legal em vigor e aprovar a respetiva minuta do  contrato, 

que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e ainda designar como gestor do contrato, ao 

abrigo do artº 299-A: 

- Nuno Miguel Carvalho Canhita, para a execução financeira; 

- Manuel Grou Gonçalves, para a execução material. 

 

 

26. Proposta de protocolo de colaboração entre a Turismo do Alentejo, ERT e o Município de Serpa para 

a dinamização da rede das fortalezas de fronteira do Alentejo  

A Divisão de Cultura e Património, em 16 do corrente mês de dezembro, informa sobre a adesão da Câmara 

Municipal de Serpa à candidatura “Dinamizar Fortalezas – Fortalezas de Fronteira”, promovida pelo Turismo do 

Alentejo, ERT.  

 

Enquadramento: 

O programa “Dinamizar Fortalezas – Fortalezas de Fronteira” é coordenado pelo Turismo de Portugal, em 

parceria com as Entidades Regionais de Turismo, as Agências Regionais de Promoção Turística, a Direção Geral 

do Património Cultural, a Direção Geral dos Recursos da Defesa Nacional, a Direção Geral do Tesouro e das 

Finanças e os municípios onde se integram as 62 fortalezas constantes do programa, e que foram selecionadas 

a partir da listagem no Livro das Fortalezas de Duarte d`Armas do séc. XVI.  

O Plano de Ação pretende promover a valorização e divulgação deste conjunto patrimonial, através da 

estruturação integrada da oferta de turismo patrimonial. As iniciativas visam melhorar as acessibilidades, a 

sinalética, o desenvolvimento de conteúdos digitais e interativos e promoção de atividades de animação 

cultural.  

Pretende-se com estas ações aumentar o número de visitantes, bem como o tempo médio de estadia dos 

turistas em territórios do interior. 

 

O Turismo do Alentejo, ERT enviou uma proposta de protocolo de colaboração com o Município de Serpa, 

referente à operação em rede entre a ERT e os municípios envolvidos. Neste âmbito a Turismo do Alentejo, ERT 

constitui-se como a entidade promotora de uma intervenção estruturante de base regional, à escala da NUT II 

Alentejo, a qual visa a Dinamização da Rede das Fortalezas de Fronteira do Alentejo, em colaboração com o 

Turismo de Portugal. 

A candidatura a submeter individualmente pelo município de Serpa terá a designação “Projeto de Requalificação 

e Dinamização do Castelo de Serpa”. 

As tipologias de ações a candidatar pela Câmara Municipal de Serpa encontram-se definidas no ponto 10.º do 

protocolo em anexo.  

A forma de concretização da candidatura será efetuada através do programa Transformar, em particular na 

Linha Regenerar Territórios. 
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 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão manifestou a sua satisfação pela proposta de protocolo apresentada, por ser uma 

área onde tem manifestado a necessidade de intervenção, mas solicita esclarecimentos, sobre as intervenções 

em concreto, que irão ser feitas no castelo, face à legenda do mapa que consta do respetivo processo.  

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho explicou que este protocolo irá possibilitar a aquisição de equipamento e em 

termos materiais, na candidatura só está incluído a aquisição de luz e som e o que está anotado na planta 

apresentada no processo, é a possível localização dos espaços onde poderá ficar instalado esse equipamento.  

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de protocolo de colaboração entre a 

Turismo do Alentejo, ERT e o Município de Serpa para a dinamização da rede das fortalezas de fronteira do 

Alentejo, que se anexa à presenta ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------------------------- 

 

 

27. Contrato Público Internacional n.º 95/2022 para fornecimento de energia elétrica em mercado livre – 

Ratificação  

Dada a urgência do concurso, foi assinado despacho pelo Sr. Presidente, a 15 de dezembro de 2022, a aprovar 

todas as propostas contidas no relatório final para efeitos de adjudicação, e aprovar a Minuta do Contrato para 

o fornecimento de energia elétrica em mercado livre. À presente informação anexa-se todo o processo, 

contendo os documentos acima referidos, incluindo o despacho do Sr. Presidente e que consta de pasta anexa 

à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

Considerando que a competência é do órgão executivo, nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei 

nº 197/99, de 8 de junho e número 1 do artigo 98º do CCP, submete-se a ratificação da Câmara Municipal, de 

acordo com o disposto no nº 3 do artigo 35º, nº 3 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor da CDU e as abstenções do PS e CHEGA, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 15 do corrente mês de dezembro, respeitante ao 

CPI n.º 95/2022 – Fornecimento de energia elétrica em mercado livre.  

 

 

28. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 237, referente ao dia 20 de 

dezembro de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 3.158.430,40€ (três milhões, cento e cinquenta e oito 

mil, quatrocentos e trinta euros e quarenta cêntimos) e 108.840,88€ (cento e oito mil, oitocentos e quarenta 

euros e oitenta e oito cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

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

 

Período de intervenção dos eleitos 

Começou por intervir o Sr. Vice-Presidente, para informar que já se encontra em curso, o processo de aquisição 

do sistema de gravação das reuniões e futuramente, poder-se-á analisar a situação relativamente às reuniões 

da Câmara Municipal.  

 

 



                                                                                                                 Ata n.º 29 – 21/12 
 
2022 

 

Pág. 37 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais começou por levantar uma questão, que lhe foi colocada por algumas pessoas e que 

tem a ver com a paragem de autocarros que está em frente ao loteamento da Cruz Nova, em Serpa e que 

costuma ser utilizada pelos alunos da EBI e Centro Escolar. O vidro encontra-se partido e em dias de chuva, 

torna-se muito complicado, pois não há espaço para vários alunos se abrigarem e molham-se todos. Solicita que 

se pense numa solução, para resolver este problema.  

O Sr. Vereador Francisco Godinho respondeu que o assunto está a ser analisado, no âmbito da remodelação das 

paragens da Serpentina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite começou por se congratular com a aceitação da sua proposta, para o 

embelezamento da nossa cidade e também das freguesias, durante a época natalícia, contribuindo também 

para a dinamização do comércio, e a única coisa que lhe parece faltar é o som, que já existiu em anos anteriores 

e além disso, em caso de necessidade de avisos à população, seria útil para ser utilizado no âmbito da proteção 

civil.  

Alertou ainda para o facto de ter verificado que, hoje, contrariamente aos dias anteriores, as luzes da iluminação 

de natal estavam acesas durante o dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vice-presidente disse que, a indicação dada à empresa das iluminações de Natal, é para acender às 18h00 

e apagar às 24h00 e é o que se tem verificado, mas talvez tenha existido uma manutenção na rede de iluminação 

pública, que tenha alterado o horário que estava definido automaticamente, contudo, agradece o alerta e irá 

verificar o que se passou. Quanto ao embelezamento das ruas do concelho na época do natal, diz que houve 

interregno na fase da pandemia, mas em anos anteriores, a autarquia já teve este procedimento e quanto ao 

som, o assunto tem que ser devidamente pensado, porque em anos anteriores, alguns comerciantes e munícipes 

queixavam-se e este ano, optou-se por não se colocar o som. ---------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Ana Moisão que começou por perguntar se o Município tem algum plano municipal 

para integração de imigrantes e se existe algum mediador para este feito.  

Diz ainda que tem estado atenta aos avisos da proteção civil e nos últimos dias até estiveram em sintonia, mas 

durante algum tempo, pecaram por tardios. Todos os municípios fizeram alerta para o dia 9 e no nosso 

município, no dia 10 ainda não existia alerta, por isso, gostaria de saber como funciona este sistema de alertas 

na nossa autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vice-presidente informou que, quando os alertas são emitidos, recebe-os em simultâneo com os dois 

técnicos do Serviço Municipal de Proteção Civil e embora tenhamos equipamento sofisticado que nos permite 

receber os alertas em tempo real, a informação para a população é feita pelo Serviço de Informação, 

Comunicação e Imagem e por vezes, não é possível colocar logo no site e, para evitar esses atrasos, está a ser 

equacionada a possibilidade de a Proteção Civil ter uma página para colocar diretamente esses alertas. 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão referiu ainda que terá existido algum descontentamento, pelo facto do desfile de 

Pais Natal Motard, que não terá chegado a Santa Iria, Vales Mortos e Vale do Poço, tendo o Sr. Vice-Presidente 

respondido que se tratou de uma iniciativa dos Moto Clubes, tendo a Câmara pago as prendas para as crianças, 

com o apoio do Lidl na oferta de chocolates. Nas localidades em que não foi possível a deslocação dos motards, 

a autarquia falou com as respetivas escolas e para que nenhuma criança ficasse sem receber as prendas, os 

nossos motoristas dos transportes escolares levaram as prendas para as crianças dessas escolas e a Vereadora 

Odete deslocou-se a Vales Mortos e, no sábado, um grupo de motard deslocou-se a Santa Iria. ------------------- 
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A Sr.ª Vereadora Ana Moisão perguntou ainda, para quando está previsto o asfaltamento da Rua Manuel José 

Pardal Romão, depois das obras efetuadas nessa rua e solicitou também o ponto de situação da expansão da 

zona de atividades económicas de Vila Nova de S.Bento. 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho, informou que esse arruamento foi alvo de uma requalificação nos ramais de 

água e por causa das chuvas recentes, ainda não foi possível fazer a reparação completa do piso, que estava 

previsto concluir até final do ano.  

Sobre a expansão da ZAE, diz que a AGDA não nos consegue fornecer mais água e estão a ser efetuadas obras 

de requalificação da ETA do Enxoé, estando previsto aumentar a quantidade de água fornecida no próximo ano 

e está também a decorrer a fase dos projetos de arruamentos, água e saneamento. ----------------------------------- 

 

Informou ainda a Sr.ª Vereadora Ana Moisão que recebeu uma denúncia de um morador na Rua de Santo 

António, em Serpa, que disse já ter efetuado vários contactos com a autarquia, para alertar para o perigo da 

água das chuvas inundar a sua casa, quando sobe muito o nível.  

Agradece ainda em nome da munícipe Maria de Fátima Serra, que esteve presente na última reunião da Câmara, 

para expor o problema da água que entra na sua habitação, e de facto, no dia seguinte recebeu em sua casa a 

visita dos técnicos da Câmara Municipal.  

Diz ainda que, na freguesia de Pias, no dia 9 de dezembro, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia foi alertado 

para uma rutura na Rua de S. Sebastião – Fandanguinho, a água corria até ao ribeirinho, com um fluxo 

abundante. Foi num fim de semana e a situação manteve-se assim por três dias, pelo que, gostaria de saber 

como funciona o piquete das águas, nos fins de semana. ---------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho informa que a situação lhe foi logo reportada nessa mesma noite do dia 9 de 

dezembro, pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, mas o problema é que não existe piquete de águas, pois 

os funcionários negam-se a fazer esse serviço extraordinário, devido à acumulação de horas de serviço e neste 

momento, a Câmara está a negociar com o Sindicato, que irá apresentar uma proposta para que possamos ter 

esse serviço durante 24 horas. A Câmara já entregou a proposta ao Sindicato, que, por sua vez, irá apresentar 

essa proposta aos trabalhadores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Relativamente à questão levantada sobre a integração dos imigrantes, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho diz que 

os planos municipais surgem incentivados pelo respetivo Ministério, a quem compete dar apoio técnico para 

estes planos, dado que é preciso existir regulamentação e apoio às autarquias para fazer estes trabalhos.  

Lembra que em 2016, a Câmara de Serpa iniciou com o Ministério da Administração Interna um protocolo, o 

Contrato Local de Segurança que visava dar apoio a esta questão do fluxo migratório, de modo sazonal, como 

existiu durante alguns anos. Após a substituição do Ministro, este projeto não teve continuidade.  

Mantemos o CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, no âmbito da candidatura do Alto 

Comissariado Para a Imigração e Minorias Étnicas, que termina em abril do próximo ano e numa época em que 

existe maior fluxo de trabalhadores. Um dos grandes problemas, é não existir regulamentação para o 

alojamento 

Fazemos trabalho de sinalização e o CLAIM de Serpa e de Pias têm técnicos para dar apoio aos imigrantes. 

Tendo a Sr.ª Vereadora Ana Moisão referido que o Centro de Apoio em Pias está fechado, a Sr.ª Vereadora 

Odete Borralho disse que, em Pias, poder-se-á justificar quando há mais imigrantes, mas irá verificar a situação 

atual desse Centro em Pias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse ainda que gostaria de saber como está a Câmara a preparar-se, no âmbito 

da descentralização de competências, na área da ação social, em termos de funcionários, instalações e 

formação.  

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho começou por lembrar que a descentralização de competências na área da ação 

social foi alterada para abril de 2023 e a autarquia tem vindo a realizar reuniões com a Segurança Social, para 

passagem deste trabalho, para acompanhamento técnico, para que existam condições quando chegar a altura 

de a autarquia assumir esse trabalho. A Segurança Social tem-se mostrado completamente disponível para 

apoiar as autarquias.  

Informa ainda que já existe, no antigo edifício do Polo 3, um local de atendimento para a área social, onde serão 

efetuadas obras, para cumprimento dos requisitos obrigatórios para estas situações. Ainda não se iniciou a 

formação especifica, porque está a decorrer um procedimento de recrutamento de recursos humanos para esta 

área. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ainda sobre a questão dos imigrantes, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse ainda que alguns municípios estão 

muito focados nas condições de habitabilidade e estão a fazer ações de fiscalização, no sentido de não permitir 

que os trabalhadores estrangeiros vivam em edifícios que não tenham licença de habitação. Pergunta se estão 

a ser feitas essas fiscalizações no nosso município. ------------------------------------------------------------------------------ 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho recorda que, no âmbito do Contrato Local de Segurança, em conjunto com 

outras entidades, efetuaram-se fiscalizações a algumas habitações, aquelas que estavam identificadas, contudo, 

no terreno, não há meios para fazer mais fiscalizações e como já referiu anteriormente, a solução seria a 

existência de regulamentação da habitação desses trabalhadores. --------------------------------------------------------- 

 

Refere ainda a Sr.ª Vereadora Ana Moisão que, ontem na sessão da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da 

Câmara, referiu o facto de cerca de 4.000 a 5.000 utentes do nosso concelho, não terem médico de família e 

pergunta o que está a autarquia a fazer sobre esta situação. 

Respondeu o Sr. Vice-Presidente para dizer que continua a Câmara a reunir com o Delegado de Saúde, mas não 

são dadas garantias que a situação vá mudar de imediato e também já se solicitou uma reunião com a Tutela, 

mas o problema é a nível nacional e neste momento, não têm médicos para dar resposta a todas as 

necessidades.  

 

A Sr.ª Vereadora Ana disse ainda que, embora seja um assunto da competência do Governo, a Câmara de 

Mértola vai fazer o mesmo que já fez a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, criar um pacote de incentivos, 

tendo o Sr. Vice-Presidente dito que é uma competência do Governo e que devem as autarquias e a CIMBAL 

continuar a fazer pressão junto do poder central. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 13 de dezembro 

«Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 20 de julho, o Sr. Vereador Tomé Panazeite levantou algumas 

questões relacionadas com a deservagem efetuada nas zonas urbanas. 

Em resposta a estas questões, os respetivos serviços da autarquia, esclarecem que, a partir da decisão de 

suprimir a aplicação de produtos com glifosatos na deservagem em arruamentos, foram introduzidos de forma 

sequencial procedimentos de substituição: 

- Monda térmica: 

- Monda mecânica com roçadora e mais recentemente com mini varredora específica para deservagem; 

- Monda química, isenta de glifosatos. 
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Os procedimentos, têm sido adotados de forma isolada ou combinada em função dos locais, avaliação das 

necessidades e disponibilidade de meios. 

Tratando-se de uma nova abordagem, foi um processo de aprendizagem, quer dos serviços da autarquia, quer 

dos fornecedores de materiais e equipamentos que tem vindo a ser adaptados ao meio urbano. Este processo 

não foi exclusivo da autarquia de Serpa, tendo havido troca de experiências com outras autarquias na procura 

das melhores práticas.» 

 

Efetivamente, no processo de monda mecânica existe projeção de material, que não está totalmente resolvido 

com as barreiras de proteção atualmente disponíveis no mercado, sendo uma área na qual estamos a 

acompanhar as inovações e novas propostas que minimizem essas ocorrências.» 

 

 

19 de dezembro 

«Na sequência da questão colocada pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, na reunião do Órgão Executivo realizada no 

dia 28 de setembro, sobre o autocarro que se encontrava parado na gare, em Serpa, que pertencia ao Futebol 

Clube União Serpense, informa-se que, após a deliberação proferida na reunião de 7 do corrente mês de 

dezembro, de rescisão de todos os protocolos que tinham sido celebrados com aquele Clube, o referido 

autocarro passa a ser propriedade da Câmara Municipal.» 

 

21 de dezembro 

«Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 17 de agosto, durante a apreciação do assunto respeitante 

ao pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival, do requerente Torre da Cegonha , interveio 

o Sr. Vereador Tomé Panazeite para dizer que lhe parece existir um contrassenso, pois na Carta de 

Ordenamento, está indicado que se insere em Espaços agrícolas de Regadio e na fundamentação para o 

indeferimento, refere-se “Nos Espaços naturais integrados na Rede natura 2000 são interditas as seguintes 

ações, atividades e usos de solo: a instalação de culturas permanentes arbóreas ou arbustivas, nomeadamente 

de olivais e vinhas, bem como de culturas anuais com rega”. 

De acordo com a informação prestada pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, o prédio para o qual era 

solicitado o parecer, insere-se em várias categorias de ordenamento e está sujeito a diversas condicionantes, 

respeitando o indeferimento às partes inseridas nos Habitats Classificados da Rede Natura 2000.» 

 

 

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, foi esta ata aprovada em minuta, por unanimidade, 

relativamente às deliberações dos seguintes assuntos: 

 Proposta de Desagregação das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo 

 Opções do Plano 2023-2027 

Plano de Atividades 2023 

Plano Plurianual de Investimentos 

Orçamento 2023 

Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de execução do 

orçamento para 2023 
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Mapa de Pessoal para 2023 

 Impostos municipais – Determinação de taxas para 2023 

 Quarta Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa de 2022 

 Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para o ano de 2023 

 Proposta de isenção de pagamento de taxas para o ano civil de 2023 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto improvisado 

 Alteração n.º 17 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

 Alteração n.º 18 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação 

 Alteração n.º 19 ao Orçamento e n.º 14 às GOP da Câmara Municipal  

 Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos de Vila Nova de S.Bento – Proposta de atribuição de 

subsidio 

 Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Proposta de 

intervenção e contrato de concessão de apoio à reabilitação da habitação 

 Pedido de licenciamento da 6.ª alteração ao loteamento 1 da Zona Industrial de Serpa – 2º fase – 

Requerente: Próspero López Valero  

 Declaração de caducidade da licença de obras de alteração de fachada – António Custódio Coelho 

 Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 109, secção D de Brinches – 

Requerente: Alexandre Jorge Carmelo Susana 

 Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 416, secção F de Vila Verde de 

Ficalho – Requerente: Alda Maria Machado Afonso 

 Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 238, secção F de Vila Verde de 

Ficalho – Requerente: Alda Maria Machado Afonso 

 Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 145, secção U de Pias – 

Requerente: José António Fernandes Baião 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei 555/99, ao prédio sito na Rua de S, Sebastião, n.º 51 em 

Pias – Requerente: Maria Luzia Borralho Moita Silva 

 Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 7.ª fase 

 Proposta de aditamento ao contrato de delegação de competências do município de Serpa para os 

diretores de escolas n.º1 e n.º 2 de Serpa 

 AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão de Água Pública do Alentejo – Plano de realização de 

capital social 

 Empreitada de requalificação da Rua das Portas de Beja, em Serpa – Revogação da decisão de contratar 

 Concurso público internacional para aquisição de gasóleo rodoviário – Proposta de adjudicação e 

aprovação da minuta do contrato  

 Proposta de protocolo de colaboração entre a Turismo do Alentejo, ERT e o Município de Serpa para a 

dinamização da rede das fortalezas de fronteira do Alentejo  

 Contrato Público Internacional n.º 95/2022 para fornecimento de energia elétrica em mercado livre – 

Ratificação  
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O Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15h15 da qual, para constar, se lavrou 

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

Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 18 de 

outubro de 2021, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

 

 
O Vice-Presidente da Câmara         A Secretária 

  

                                       
    

        ____________________________                    _________________________ 
          Carlos Alberto Bule Martins Alves          Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 29/2022 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 21 de dezembro de 2022 

 

 
ANEXO 1 - Alteração nº19 ao Orçamento e alteração nº14 às GOP da Câmara Municipal de Serpa  

 

ANEXO 2 - Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Contrato de 

concessão de apoio à reabilitação da habitação 

 
ANEXO 3 - Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 109, secção D de Brinches – 

Requerente: Alexandre Jorge Carmelo Susana 

 

ANEXO 4 - Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 416, secção F de Vila Verde 

de Ficalho – Requerente: Alda Maria Machado Afonso 

 

ANEXO 5 - Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 238, secção F de Vila Verde 

de Ficalho – Requerente: Alda Maria Machado Afonso 

 

ANEXO 6 - Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 145, secção U de Pias – 

Requerente: José António Fernandes Baião 

 

ANEXO 7 - Concurso público internacional para aquisição de gasóleo rodoviário –Minuta do contrato  

 

ANEXO 8 - Proposta de protocolo de colaboração entre a Turismo do Alentejo, ERT e o Município de Serpa para 

a dinamização da rede das fortalezas de fronteira do Alentejo  

 

ANEXO 9 - Contrato Público Internacional n.º 95/2022 para fornecimento de energia elétrica em mercado livre 

– Ratificação  

 
 


