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ATA N.º 13/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 8 de junho de 2022 

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 13/2022 

 

REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 8 DE JUNHO DE 2022 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 8 de junho 

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 da Ata n.º 12/2022 

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 12, relativa à reunião realizada no dia 25 de maio, a qual foi previamente distribuída por 

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

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

 

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

art.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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Associação Talentos de Vale de Vargo – Licenciamento do “Cortejo das Maias” – Ratificação 

3. Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – Programa Eco-Escolas: Projeto “Muros Com 

Vida” – Ratificação  

4. Destaque de parcela do prédio sito na Rua Braz Carrasco, n.º 21 em Serpa – Requerente: Josefa Maria 

Marques Lampreia 

5. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial do artigo 108, secção B, da freguesia de Serpa, 

para arranque e posterior plantação de olival – Requerente: Sociedade Agrícola dos Três Moinhos 

6. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Proposta de apoio financeiro  

7. Anúncio n.º 72815/2022 - Direito de preferência do prédio sito na Rua do Águio, n.º 5 em Serpa  

8. Anúncio n.º 70040/2022 - Direito de preferência do prédio sito na Rua dos Quarteis, n.º 23, em Serpa 

9. Pedido de parecer sobre operação de emparcelamento – Requerente: Patrícia Guadalupe Martins 

Lanita Cavaco 

10. Pedido de parecer sobre operação de emparcelamento – Requerente: João José Mestre e Maria 

Celeste Mestre Madeira Bica  

11. SOGILUB – Contrato de cooperação “Do ityourself (DIY)” 

12. Proposta de protocolo a celebrar entre o Município de Serpa e a Mobi.E, S.A.  

13. Proposta de protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e a Associação Aldeia Nova – 

Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de S.Bento para funcionamento das Oficinas de 

Verão 2022 

14. Agrupamento de escolas n.º 2 de Serpa - Declaração de interesse para abertura de cursos profissionais 

15. Proposta de preço para venda do livro “Além o Alentejo” 

16. Proposta de Redução de Rendas 
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17. Orçamentação e Gestão das Despesas com Pessoal 

18. Proposta de revogação, por mútuo acordo, do Contrato n.º 19/2021, para execução da “Empreitada de 

Requalificação da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos”, em Serpa 

19. Caderno de encargos – Procedimento para arrendamento do Bar sito no Jardim Municipal Eng.º Pulido 

Garcia  

20. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

21. Resumo Diário da Tesouraria  

 

 
ORDEM DO DIA 

 
1. PEDIDOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 

1.1. 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 

Comissão de Festas de Vales 
Mortos 

7809 
2022.05.18 

Baile 
Dia 21 de maio 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,15€ 

Associação Cultural e 
Recreativa de Santa Iria 

7874 
2022.05.19 

Baile 
Dia 11 de junho 

 

Ruido 20,00€ 

Junta de Freguesia de 
Brinches 

8543 
2022.06.01 

Espetáculo no Jardim de 
Brinches, no dia 4 de junho 

Ruido 20,00€ 

Comissão de Festas de Pias 8387 
2022.05.30 

Bailes dos Santos Populares 
Dias 11, 13, 23, 25 e 28 de junho 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,75€ 

  

 

1.2. BPI e Fundação “La Caixa” – Doc. 3887/2022 de 10 de março 

Informa a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, que foi requerida a emissão de licença de 

ocupação de espaço na via pública, por BPI e Fundação “La Caixa”, para a instalação de um autocarro que se 

converte em unidade móvel, nos dias 27 e 29 de junho de 2022. 

Nada a objetar à ocupação solicitada, tendo sido proposto como local, o estacionamento na Rua José Manuel 

da Graça Afreixo junto à Biblioteca. 

Foi ainda requerida isenção de taxas. 

O projeto em questão é desenvolvido pela Fundação “La Caixa” uma organização sem fins lucrativos. 

Apresenta-se como um projeto educativo, inovador, inclusivo e criativo, o qual se destina principalmente à 

população escolar entre os 6 e os 16 anos, e pretende oferecer uma aprendizagem, que consiste em desenhar 

e desenvolver soluções originais para problemas simples, utilizando diversos recursos, materiais comuns, 

ferramentas de baixa e alta tecnologia, bem como outras. 

Face ao exposto  e tendo por base o disposto no artigo 8º, n.º 2, alínea b), do Regulamento de taxas e outras 

receitas municipais, podem ser concedidas isenções e reduções, totais ou parciais “Às Associações 

humanitárias, desportivas, culturais, recreativas, e religiosas, sem fins lucrativos, legalmente constituídas, 

quando o pagamento de taxas seja devido pelos licenciamentos e autorizações exigíveis para a realização de 

iniciativas e eventos integrados, no âmbito das suas finalidades estatutárias”, propõem que seja aprovado o 

pedido de isenção requerido. 
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 Deliberação  
De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 alínea a) do artigo 8º e art.º 11.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, unanimidade, isentar o 

BPI e Fundação “La Caixa” do pagamento da licença de ocupação de espaço na via pública (cujo valor era de 

20,00€), respeitante à instalação de um autocarro que se converte em unidade móvel, nos dias 27 e 29 de 

junho de 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.3. Bento Gemas – Unipessoal, Lda – Serpa Hotel – Doc. 8576/2022, de 1 de junho 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 3 do corrente mês de junho, 

refere que, a entidade BENTO GEMAS, UNIPESSSOAL, LDA, vem na qualidade de entidade promotora do 

empreendimento Turístico denominado “SERPA HOTEL” e titular do processo de obras SPO 03/2019/109, 

solicitar Isenção/redução das TAXAS DE LICENCIAMENTO (alteração no decorrer da obra ) no valor de 

3.591,00€, bem como da TAXA RELATIVA AO ALVARA DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO no valor de 4 348,24 €. 

O requerente justifica o seu pedido, alegando que: 

 

“Efetuou um avultado investimento, e que o empreendimento turístico irá permitir à cidade de Serpa 

dispor de uma maior oferta hoteleira. 

Que é um empreendimento diferenciado pela sua dimensão e localização, dispondo de valências e 

ofertas aos futuros clientes que mais nenhum empreendimento em Serpa atualmente dispõe. 

Esta oferta diferenciada, será sem duvida um bom contributo para o aumento dos potenciais visitantes 

do concelho, potenciando o aumento do turismo. 

Para além das qualidades e potencialidades que o empreendimento poderá vir a oferecer à cidade de 

Serpa, é ainda de referir que o local onde hoje existe o empreendimento, era um local degradado, onde 

existia uma construção inacabada, há bastantes anos, contribuindo assim a nova construção para a 

regeneração da cidade.” 

 

Acresce ainda que, o empreendimento em questão será classificado como Hotel Rural 3 Estrelas (classificação 

a confirmar em auditoria de classificação pelo Turismo de Portugal)e que até à presente data o requerente já 

efetuou o pagamento de taxas de licenciamento, no valor de 12 171,69 €uros   

Face ao exposto  e tendo por base o disposto no artigo 8º, n.º 4, do Regulamento de taxas e outras receitas 

municipais “Poderão ser concedidas isenções e reduções sobre as taxas devidas pela realização de operações 

urbanísticas e realização de infra- -estruturas urbanísticas ou beneficiar de uma redução de 50 % por 

deliberação fundamentada da Câmara Municipal, quando requerida ou oficiosamente;” pelo que o pedido em 

questão se enquadra no âmbito das isenções e reduções prevista no âmbito das disposições legais e 

regulamentares   do município. 

Assim, propõem que seja o pedido, remetido para reunião de Câmara, para deliberação. --------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 4 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o requerente 

Bento Gemas Unipessoal, Lda, do pagamento das TAXAS DE LICENCIAMENTO (alteração no decorrer da 
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obra) no valor de 3.591,00€, bem como da TAXA RELATIVA AO ALVARA DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO no 

valor de 4 348,24 €.  

 

2. ASSOCIAÇÃO TALENTOS DE VALE DE VARGO – LICENCIAMENTO DO “CORTEJO DAS MAIAS” – 

RATIFICAÇÃO 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no 

artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho do Sr. Presidente, 

respeitante ao licenciamento do Cortejo das Maias: 

Entidade Doc./Data Evento/Data Data Despacho 

Associação de Talentos de Vale 
de Vargo 

7197 
2022.05.09 

Cortejo das Maias 
Dia 26 de maio 

Alvará de licença, licença de ruido e 
ocupação da via pública 

2022.05.23 

 

 

3. ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA – PROGRAMA ECO-ESCOLAS: 

PROJETO “MUROS COM VIDA” – RATIFICAÇÃO  

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, de acordo com o desafio lançado pela autarquia às escolas 

para adesão ao projeto “Muros com Vida”, no âmbito da parceria existente com o Programa Eco-Escolas, é da 

responsabilidade da câmara a aquisição dos materiais necessários para execução de cada mural, pelo que, 

solicitam que seja autorizado a aquisição dos materiais de pintura para a EPDRS - Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural de Serpa. 

 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 25 de maio, 

informa que: 

- A despesa a realizar resulta do acordo de Parceria outorgado com a ABAE – Associação Bandeira Azul 

da Europa; 

- Aquando da respetiva apreciação em reunião do Órgão Executivo de 5 de janeiro de 2022, apenas foi 

contemplada – e consequentemente autorizada - a realização da despesa de 350,00 euros, respeitante 

à inscrição das escolas; 

Remete à Consideração Superior, considerando que a realização da despesa deve ser precedida de deliberação 

do Órgão Executivo, ou de Despacho do Sr. Presidente sujeito a posterior ratificação, considerando a urgência 

na aquisição dos bens. 

Para efeitos de autorização da despesa, procedeu-se ao respetivo cabimento, com os números sequenciais 

26104 (para o valor de 191,65€) e 26105 (73,60€). 

O Sr. Presidente da Câmara proferiu despacho de deferimento em 26 de maio do corrente ano. ------------------ 

 

 Deliberação  

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

n.º3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 26 de maio, 

respeitante à aquisição de tintas para a EPDRS, no âmbito do Projeto “Muros com Vida”, decorrente da 

parceria existente com o Programa Eco-Escolas. --------------------------------------------------------------------------------- 
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4. DESTAQUE DE PARCELA DO PRÉDIO SITO NA RUA BRAZ CARRASCO, N.º 21 EM SERPA – REQUERENTE: 

JOSEFA MARIA MARQUES LAMPREIA 

1 – Prédio original: prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

n.º2642/20210510, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 647, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria), descrito com Área Total de 133 m2, Área Coberta de 108 m2 e Área Descoberta de 25 m2, 

composto por “Rés-do-chão e quintal”, com as seguintes confrontações: norte, Rua Braz Carrasco; sul, João 

Maria Parreira; nascente, Rua Pedro Machado; poente, Ana Doudinho. 

 

2 – Parcela a destacar: parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a Área Total de 33 m2, Área Coberta 

de 33 m2, destinado a Habitação, com as seguintes confrontações: norte, prédio original; sul, João Maria 

Parreira; nascente, Rua Pedro Machado; poente, prédio original.  

 

3 – Parcela sobrante: parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a Área Total de 100 m2, Área Coberta 

de 90 m2 e Área Descoberta de 10 m2, destinado a Habitação, com as seguintes confrontações: norte, Rua 

Braz Carrasco; sul, João Maria Parreira; nascente, Rua Pedro Machado; Poente, Ana Doudinho.  

 

De acordo com o parecer técnico datado de 5 de maio do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, certificar que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2, do prédio original descrito no 

ponto 1, não constitui operação de loteamento urbano, reunindo os requisitos do destaque de parcela, dentro 

do aglomerado urbano de Serpa, definidos no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, uma vez que se encontram isentos de licença os destaques de parcela dentro 

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

públicos.  

 

De acordo com o definido nos n.ºs 6, 7, 8 e 9, do mesmo artigo:  

“6 — Nos casos referidos nos n.ºs 4, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio 

originário novo destaque nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do 

destaque anterior.  

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.ºs 5 e 6 

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

ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas.  

8 — O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstos, da 

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

municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições de utilidade pública, 

as normas técnicas de construção, as de proteção do património cultural imóvel (…).  

9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do destaque 

constitui documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada.” 
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5. ENQUADRAMENTO NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL DO ARTIGO 108, SECÇÃO B, EM 

SERPA, PARA ARRANQUE E POSTERIOR PLANTAÇÃO DE OLIVAL – REQUERENTE: SOCIEDADE AGRÍCOLA 

DOS TRÊS MOINHOS 

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

em vigor): 

 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris 

 

Carta de Condicionantes 

- Sem condicionantes. 

 

Através de informação datada de 22 de maio do corrente ano, a DASU - Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos refere que, sem prejuízo das Servidões e Restrições de Utilidade Pública identificadas na Carta de 

Condicionantes, o pedido apresentado é considerado viável, ao abrigo do estabelecido em PDM para a 

categoria de solos em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico da DASU, respeitante ao 

prédio rústico, artigo 108, secção B, freguesia de Serpa. ----------------------------------------------------------------------- 
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6. ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE SANTA IRIA – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO  

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

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Iria, um subsidio no valor de 9.870,75€ (nove mil, oitocentos e setenta euros e setenta e 

cinco cêntimos), para apoio nos trabalhos de manutenção da sede no Centro Cultural de Santa Iria, 

nomeadamente, a pintura exterior do edifico e reparação do pavimento interior em madeira. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 26179/2022. -------------------- 

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão levantou uma questão, relacionada com o Centro Cultural de Santa Iria, edifício 

onde funciona a extensão do centro de saúde, referindo o facto de, antes da pandemia Covid-19, existirem 

duas deslocações semanais de médicos àquela localidade e atualmente, têm consultas apenas uma vez por 

semana e face a intervenções em anteriores reuniões, perguntou em que situação se encontra o processo para 

construção de edifício para a extensão de saúde de Vales Mortos. ---------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho disse que, antes da pandemia, existia maior regularidade de médicos nas 

extensões de saúde e face à atual situação, a Câmara já tem enviado emails à ULSBA a questionar os motivos 

desta diminuição na prestação de cuidados de saúde e a fazer pressão para que o assunto seja resolvido e a 

resposta obtida é que tem a ver com os meios humanos que estiveram alocados à pandemia nos últimos dois 

anos e houve também redução dos quadros médicos, alguns por motivo de aposentação e que ainda não 

foram substituídos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sobre a extensão do centro de saúde em Vales Mortos, o Sr. Presidente informou que têm existido algumas 

conversas exploratórias com o Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) e tendo 

esta União de Freguesias um terreno para construção de edifício para apoio às associações, poderá ser uma 

hipótese o seu funcionamento nesse futuro edifício, sendo a outra hipótese, a que estava inicialmente 

prevista, de aquisição de edifício para adaptar a essa finalidade. ----------------------------------------------------------- 

 

 

7. ANÚNCIO N.º 72815/2022 - DIREITO DE PREFERÊNCIA DO PRÉDIO SITO NA RUA DO ÁGUIO, N.º 5 EM 

SERPA  

Nº Pedido - 72815/2022 
Data do Anúncio - 11-05-2022 
Data de Disponibilização no Site - 11-05-2022 

 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E AUTOMÓVEIS DE SERPA 

 
Vendedor(es) 

ALBERTO MANUEL DA SILVA ESPERANÇO 
 

  

 
Comprador(es) 

JOANA FILIPA SERRANO NOGUEIRA 
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Identificação do Imóvel 
Descrição em Ficha - 1080 
Artigo Matricial - 2091 
Fração Autónoma - C 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 52 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua do Águio, nº 5 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 25000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 05-07-2022 
 

Através de informação datada de 12 de maio do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, atendendo à localização do prédio (Rua do Águio, n.º 5, em Serpa), a área bruta privativa (52 m2) e 

o valor (25.000,00 Euros), considera que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 

venda do imóvel sito na Rua do Águio, n.º 5, em Serpa, pelo valor proposto de 25.000€ (vinte e cinco mil 

euros).  
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8. ANÚNCIO N.º 70040/2022 - DIREITO DE PREFERÊNCIA DO PRÉDIO SITO NA RUA DOS QUARTEIS, N.º 23, 

EM SERPA 

Nº Pedido - 70040/2022 
Data do Anúncio - 06-05-2022 
Data de Disponibilização no Site - 06-05-2022 
 
Dados do Requerente 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E AUTOMÓVEIS DE SERPA 

 
Vendedor(es) 

      REGINA DA CONSOLAÇÃO DOIDINHO BEXIGA DOS SANTOS ANDRÉ 
 

 
Comprador(es) 
JOSÉ FRANCISCO PIRES MARTINS 

 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Ficha - 671 
Artigo Matricial - 294 
 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) 
30 m2 
Área Total - 30 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua dos Quartéis, nº 23 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 30000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 27-05-2022 
 
Através de informação datada de 11 de maio do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 
Território, atendendo àlocalização do prédio (Rua dos Quartéis, n.º 23, em Serpa), a área total (30 m2), a área 
privativa (30 m2) e o valor (30.000,00 Euros), considera que a Autarquia não terá interesse em exercer o 
direito de preferência. 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 

venda do imóvel sito na Rua dos Quarteis, n.º 23, em Serpa, pelo valor proposto de 30.000€ (trinta mil 

euros).  
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9. PEDIDO DE PARECER SOBRE OPERAÇÃO DE EMPARCELAMENTO – REQUERENTE: PATRÍCIA GUADALUPE 

MARTINS LANITA CAVACO 

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

datada de 12 de maio do corrente ano, cujo teor se transcreve:   

 

“A. Análise: 

Vem a Requerente solicitar a emissão de parecer do Município, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 51.º 

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

proprietária do prédio misto denominado “Boiada”, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 313 - 

secção K, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), pretendendo adquirir o prédio rústico 

inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 161 - secção K, da (extinta) Freguesia de Salvador. 

 

De acordo com o extrato da carta militar com a marcação da localização dos prédios (plantas n.º 1, n.º2 e n.º 

3), verifica-se que existe um caminho a separar os dois prédios em causa, pelo que os mesmos não são 

confinantes ou contíguos entre si. 

Deste modo, considera-se que o pedido não cumpre a condição prevista na alínea b) do n.º 2 do Art.º 51º da 

Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º 89/2019, de 3 de setembro: 

b) A aquisição de prédio rústico confinante ou de prédios contíguos com prédio da mesma natureza, 

propriedade do adquirente, se a aquisição contribuir para melhorar a estrutura fundiária da exploração 

e desde que a operação de emparcelamento respeite os valores previstos na portaria que fixa a 

superfície máxima de redimensionamento. 

 

O processo foi encaminhado ao Gabinete Jurídico, no sentido de verificar se o pedido reúne, ou não, as 

condições legalmente exigíveis para a emissão de parecer favorável à pretensão, constando no processo as 

respetivas Informações (movimentos 11 e 12). 

 

B. Proposta: 

Face ao exposto, considera-se que o pedido não reúne as condições exigíveis para ser deferido, propondo-se a 

emissão de parecer desfavorável à pretensão, uma vez que, de acordo com a localização dos prédios em 

causa, verifica-se que os mesmos não são confinantes ou contíguos entre si, não reunindo as condições 

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

de 3 de setembro: 

 

b) A aquisição de prédio rústico confinante ou de prédios contíguos com prédio da mesma natureza, 

propriedade do adquirente, se a aquisição contribuir para melhorar a estrutura fundiária da exploração 

e desde que a operação de emparcelamento respeite os valores previstos na portaria que fixa a 

superfície máxima de redimensionamento. 

 

O pedido deverá ser remetido a Reunião de Câmara para deliberação sobre a emissão de parecer desfavorável 

à pretensão.»  
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 Planta 1 
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 Planta 2 
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Planta 3 
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 Deliberação  

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

desfavorável sobre a operação de emparcelamento, requerida por Patrícia Guadalupe Martins Lanita 

Cavaco.  

 

 

10. PEDIDO DE PARECER SOBRE OPERAÇÃO DE EMPARCELAMENTO – REQUERENTE: JOÃO JOSÉ MESTRE e 

MARIA CELESTE MESTRE MADEIRA BICA 

Em informação datada de 3 do corrente mês de junho, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território 

refere que, foi emitido parecer favorável à operação de emparcelamento simples, na data de 

04/01/2022,oficio 5909/2022. Agora os requerentes vêm formalizar o pedido e apresentar a divisão de coisa 

comum relativa ao prédio 25KK. 

 

1-Predio 25 KK Salvador (antes da divisão de coisa comum) 

Área: 92,8000ha  

Proprietários: 

- 581/921 de Maria Celeste Bica 

-347/3712 de ERNESTO MADEIRA SOTA 

-347/3714 de JOSÉ MANUEL MADEIRA SOTA 

- 694/3712 de MANUEL CAVACO SOTA 

 

2-Do prédio 25KK foi desanexada uma área com 34,7000 ha 

O prédio 25 KK de Salvador, atual) 

Ficou com uma área de 58,1000ha (descrição em anexo), passou a ser de Maria Celeste Bica na sua Totalidade. 

 

2- Emparcelamento: 

Requerido por: 

João José Mestre e Maria Celeste Mestre Bica 

Prédios alvo do processo de emparcelamento:  

ARt Descrição Proprietários Áreas 

- 17 KK_Salvador 2419/20011115 João José Mestre 122,0125ha 

- 11 KK_Salvador 2534/20030410 ½ João José Mestre 

½ Maria Celeste Mestre Bica 

5,2 ha 

- 25 KK_Salvador 2536/20090810 Maria Celeste Mestre Bica 58,1000ha 

- 25 jj _Salvador 2171/19990203 ½ João José Mestre 

½ Maria Celeste Mestre Bica 

27,1000ha 

- 15 JJ_Salvador 2420/20011115 ½ João José Mestre 

½ Maria Celeste Mestre Bica 

6,025ha 

-16 JJ_Salvador 2421/20011115 João José Mestre 7,925 ha 

-17 JJ_Salvador 2408/20011008 João José Mestre 5,025 ha 

  TOTAL 231,3875 ha 
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Imagem1__identificação dos prédios afetos à operação de emparcelamento  planta em anexo) 

 

2.1-O processo dará origem a 3 novos prédios: 

 

Prédio 1  –Prédio Rustico para fins agrícolas, proveniente do art17 da secção KK e de parte do artigo 11 da 

secção KK, sito na Freguesia de Serpa, concelho se Serpa, com área de 124,6125 há; 

 
Imagem2_Predio1  Resultante ( planta em anexo) 

 

Prédio 2 - Prédio Rustico para fins agrícolas, proveniente do art 25da secção KK, parte art 25 da secção JJ, 

parte do art 15 secção JJ, parte do art 11 secção kk, sito na freguesia de Serpa Concelho de Serpa, com área de 

77,2625 há (58,1000 +13,5500+2,6000+ 3,0125) 
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        Imagem3_Predio2_ Resultante (planta em anexo) 

 

Prédio 3 - Prédio Rustico para fins agrícolas, proveniente do art 16 da secção JJ, art 17 da secção JJ, parte do 

art25 JJ e parte do art 15JJ, sito na freguesia de Serpa, concelho de Serpa, com área de 29,5125 há. 

 
Imagem4_Predio 3 - Resultante (planta em anexo) 
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Imagem5_Predio 3 - Identificação da totalidade dos prédios resultantes 

 

 

2.3- Tendo em conta a analise efetuada aos novos elementos, onde se verifica que o pedido foi requerido pela 

totalidade dos proprietários, tendo em conta que, pelo processo de divisão de coisa comum, o prédio 25 KK da 

Freguesia de Salvador (extinta) passou a ser só propriedade de Maria Celeste Mestre Bica, propõem  queseja o 

presente pedido enviado a reunião de câmara para deliberação.Caso se opte pela deliberação favorável, 

propõem que, da certidão a enviar aos requerentes, conste o seguinte: 

 

«(…), a requerimento de João José Mestre e Maria Celeste Mestre Bica, para efeitos de correção de parcelas 

pertencentes aos dois proprietários, vulgarmente denominado retificação de extremas, foi instruída operação 

de emparcelamento simples, enquadrável no nº1 do artº 7º da Lei nº 11/2015 de 27 de Agosto, na atual 

redação, abrangendo os prédios, descritos no quadro seguinte, os quais são confiantes entre si, com área  

total de 231,3875 ha: 

 

ARt Descrição Proprietários Áreas 

- 17 KK_Salvador 2419/20011115 João José Mestre 122,0125ha 

- 11 KK_Salvador 2534/20030410 ½ João José Mestre 

½ Maria Celeste Mestre Bica 

5,2 ha 

- 25 KK_Salvador 2536/20090810 Maria Celeste Mestre Bica 58,1000ha 

- 25 jj _Salvador 2171/19990203 ½ João José Mestre 

½ Maria Celeste Mestre Bica 

27,1000ha 

- 15 JJ_Salvador 2420/20011115 ½ João José Mestre 

½ Maria Celeste Mestre Bica 

6,025ha 

-16 JJ_Salvador 2421/20011115 João José Mestre 7,925 ha 

-17 JJ_Salvador 2408/20011008 João José Mestre 5,025 ha 

  TOTAL 231,3875 ha 
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Assim, da operação em causa resulta três novos prédios: 

 

Prédio 1  –Prédio Rustico para fins agrícolas, proveniente do art.º 17 da secção KK e de parte do artigo 11 da 

secção KK, sito na Freguesia de Serpa, concelho se Serpa, com área de 124,6125 ha; 

 

Prédio 2 - Prédio Rustico para fins agrícolas, proveniente do art.º 25da secção KK, parte art.º 25 da secção JJ, 

parte do art.º 15 secção JJ, parte do art.º 11 secção kk, sito na freguesia de Serpa, Concelho de Serpa, com 

área de 77,2625 ha (58,1000 +13,5500+2,6000+ 3,0125) 

 

Prédio 3 - Prédio Rustico para fins agrícolas, proveniente do art.º 16 da secção JJ, art.º 17 da secção JJ, parte 

do art25 JJ e parte do art.º 15JJ, sito na freguesia de Serpa, concelho de Serpa, com área de 29,5125 ha. 

 

Acresce informar que o fracionamento dos novos prédios resultantes da operação de emparcelamento, é 

proibido durante um período de 15 (quinze) anos contando a partir do seu registo, de acordo com o definido 

no n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º111/2015 de 27 de Agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro. 

 

A transmissão resultante das operações de emparcelamento simples, está isenta de Imposto Municipal sobre 

as Transmissões Onerosas de imóveis (IMT) e de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), nos termos do 

disposto no art.º51 da Lei n.º111/2015, de 27 de agosto, na sua atual redação. 

 

Anexam-se a esta Informação, as plantas com a indicação da situação inicial e final dos prédios, que deverão 

acompanhar a certidão.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

respeitante à operação de emparcelamento simples, requerida por João José Mestre e Maria Celeste Mestre 

Madeira Bica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

11. SOGILUB – CONTRATO DE COOPERAÇÃO “DO IT YOURSELF (DIY)” 

Decorrente da atualização da licença da SOGILUB – Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes 

Usados, Lda. respeitante ao Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados (SIGOU), e de acordo com a 

informação da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, datada de 30 de maio do corrente ano, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da proposta de Contrato de Cooperação, a 

celebrar com a SOGILUB, que tem como objeto, o estabelecimento de mecanismos de cooperação, com vista à 

gestão ambientalmente equilibrada dos óleos lubrificantes usados, produzidos no município de Serpa.  

O referido Contrato de Cooperação, consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------- 
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12. PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE SERPA E A MOBI.E, S.A.  

Através de informação datada de 31 de maio do corrente ano, a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, na 

sequência da conclusão do processo de instalação do posto de carregamento para viaturas elétricas e 

respetiva certificação, solicita a aprovação da seguinte proposta de protocolo, a celebrar entre o Município de 

Serpa e a MOBI.E, S.A: 

 

PROTOCOLO 
Entre: 

PRIMEIRO OUTORGANTE: MUNICÍPIO DE SERPA, pessoa coletiva número 501112049, com sede na Praça da Republica, 

aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, João Francisco Efigénio Palma, o qual outorga no presente 

Protocolo na indicada qualidade e em representação do Município, conforme dispõem as alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E 

SEGUNDO OUTORGANTE: MOBI.E, S.A., com o número de pessoa coletiva n.º 509 767 605, com sede na Rua Engenheiro 

Frederico Ulrich, n.º 2650, 4470-605 Moreira da Maia, aqui representada por Luis Barroso, na qualidade de Presidente do 

Conselho de Administração, e por Alexandre Videira, na qualidade de Vogal do Conselho de Administração com poderes 

para outorgarem o presente protocolo, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

É celebrado o presente protocolo, o qual encontra a sua razão de ser na presente ----------------------------------------------------- 

 

Nota Justificativa 

Considerando que: 

A. Mediante a aprovação do Decreto-Lei n.º 90/2014, de 11 de junho, o qual procedeu à terceira alteração do 

Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril, que estabelece o regime jurídico da mobilidade elétrica, aplicável à 

organização, acesso e exercício das atividades relativas à mobilidade elétrica, bem como as regras destinadas à 

criação de uma rede piloto de mobilidade, foi implementada uma evolução na estratégia da mobilidade elétrica, 

com foco no seu modelo e na potenciação da procura e utilização por parte dos cidadãos, das empresas e da 

Administração Pública; 

B. A Resolução do Conselho de Ministro n.º 49/2016, de 1 de setembro, doravante abreviadamente designada 

“RCM n.º 49/2016”, prevê no seu n.º 5, o lançamento da 2.ª fase da Rede Piloto de carregamento de veículos 

elétricos, para os Municípios ainda não servidos na 1.ª fase da Rede Piloto MOBI.E; 

C. O referido projeto, o qual visa a promoção nacional da utilização de viaturas elétricas, a redução de emissões de 

CO2 e a promoção de soluções de mobilidade, assume, assim, grande relevância;  

D. Efetivamente, a mobilidade elétrica é um importante contributo para a mobilidade sustentável e para o aumento 

da eficiência energética do transporte; 

E. No contexto acima referido, é objetivo do Município de Serpa a promoção de uma mobilidade sustentável, 

baseada na utilização de transportes com baixos impactes ambientais e, como tal, a instalação de postos de 

carregamento para veículos elétricos no território do concelho assume grande relevância; 

F. A MOBI.E, S.A., empresa pública, é, nos termos do disposto no n.º 10 do artigo 5.º do Decreto-lei n.º 90/2014, de 

11 de junho, e do Despacho n.º 6826/2015, de 11 de junho, do Secretário de Estado da Energia, publicado no 

Diário da República n.º 117, 2.ª Série, de 18 de junho, a Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica, e, 

nessa qualidade, dispõe das competências necessárias para assegurar as decisões a nível operacional (e de 

relocalização) sobre todos os postos de carregamento sujeitos ao estatuto da rede piloto (cfr. número 4 da RCM 

n.º 49/2016);    

G. Na qualidade de Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica, a MOBI.E, S.A. assegura a gestão dos fluxos 

energéticos e financeiros resultantes das operações da rede de mobilidade elétrica, e viu aprovada a 

comparticipação financeira do PO SEUR ao projeto P2Rede+MOBI.E (bii.), no âmbito da promoção de estratégias 

de baixo teor de carbono (Eixo Prioritário I); 

H. Que o referido projeto vai ao encontro das intenções vertidas no número 5 da RCM n.º 49/2016;  
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I. A MOBI.E, S.A., nos termos do número 8 da RCM n.º 49/2016, deve lançar o procedimento para a exploração, 

operação e manutenção dos postos da 2.ª fase da Rede Piloto MOBI.E, até um ano após a respetiva instalação; 

J. Por via de compromissos do Estado Português assumidos perante a Comissão Europeia, o procedimento 

concursal a que se refere o Considerando anterior deverá prever um prazo de concessão da exploração dos 

postos não inferior a 10 anos, eventualmente prorrogável por mais um ano, podendo a MOBI.E, S.A. transferira 

propriedade dos equipamentos para os municípios que o pretendam, no termo deste prazo; 

K. O n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, confere atribuições ao Município no domínio dos transportes 

(alínea c), ambiente (alínea k) e promoção do desenvolvimento (alínea m), entre outros;      

L. Nos termos do disposto na alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, compete à Câmara 

Municipal “Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a 

atividade económica de interesse municipal” e na alínea qq) do citado artigo “Administrar o domínio público 

municipal”;    

M. A Câmara Municipal deliberou na sua reunião de ____ de ______de 2022, autorizar a participação do Município 

no processo de instalação do posto de carregamento normal de veículos elétricos, nos termos referidos na 

proposta aprovada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

É celebrado entres os outorgantes o presente Protocolo, que se rege pelos considerandos anteriores e pelas seguintes 

cláusulas: 

Cláusula Primeira 

Objeto 

O presente Protocolo visa estabelecer uma relação de parceria entres os outorgantes por forma a criar as condições 

necessárias para a dinamização da utilização de veículos elétricos no Município de Serpa, com a instalação de um posto 

de carregamento normal para veículos elétricos, na Rua do Parque de Campismo, local melhor identificado na planta 

constante do Anexo I. 

Cláusula Segunda 

Obrigações do primeiro outorgante 

1. O primeiro outorgante assume as seguintes obrigações:  

a) Disponibilizar o local para a instalação do posto de carregamento, com dois pontos (tomadas) de 22 kW, ao qual 

deverão estar afetos 2 lugares de estacionamento público;  

b) Emitir, em nome do operador de postos de carregamento devidamente licenciado a quem for atribuída, pela 

MOBI.E, S.A. por procedimento concursal, a concessão da exploração do referido posto de carregamento, para o 

local de instalação do posto de carregamento e para os 2 lugares de estacionamento, uma licença de utilização 

do domínio público pelo prazo de 10 (dez) anos, sendo atribuída nos primeiros 5 (cinco) anos a título gratuito;  

c) Restringir o estacionamento, nos dois lugares afetos à unidade de carregamento, apenas a veículos elétricos;  

d) Suportar as despesas com o consumo de energia elétrica associadas à utilização do posto de carregamento, por 

parte do público em geral, até à sua entrada na fase de mercado por atribuição da concessão do posto a um 

operador licenciado, caso tenha sido essa a decisão da Câmara Municipal. 

2. O primeiro outorgante compromete-se a, nos termos da lei aplicável, fiscalizar as situações de estacionamento 

indevido ou abusivo no local onde se encontra instalado o posto de carregamento.     

 

Cláusula Terceira 

Obrigações do segundo outorgante 

1. O segundo outorgante, utilizando a sua experiência e conhecimentos técnicos, obriga-se a: 

a) Instalar o posto de carregamento normal de veículos elétricos nos termos referidos nos ofícios enviados ao 

Primeiro Outorgante, o primeiro datado de setembro de 2017 e subsequente correspondência, na localização 

identificada no Anexo I; 

b) Caso o Município tenha decidido, nos termos da alínea d) do nº 1 da Cláusula Segunda, não suportar as despesas 

com o consumo de energia elétrica associadas à utilização do posto de carregamento, por parte do público em 

geral, até à entrada na fase de mercado por atribuição da concessão do posto a um operador licenciado, garantir 
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que o posto fica instalado e em condições de ser ligado e disponibilizado ao público em geral, apenas após a 

atribuição da concessão da exploração do posto a um operador licenciado; 

c) Suportar, até à atribuição da concessão do posto a um operador licenciado, as despesas com um seguro 

adequado à cobertura do risco de responsabilidade civil.  

2. O segundo outorgante compromete-se ainda a operar e explorar o posto de carregamento, até à atribuição da 

concessão da exploração do posto a um operador licenciado, cumprindo com zelo, diligência e solidariedade 

institucional as suas obrigações no âmbito do presente Protocolo, caso tenha sido essa a decisão da Câmara 

Municipal, nos termos da alínea d) do nº 1 da Cláusula Segunda.  

3. O segundo outorgante compromete-se, ao abrigo do presente protocolo, a transmitir para o Município, caso este o 

requeira, a propriedade e a operação de todos os equipamentos da rede piloto localizados no território do Concelho, 

após o termo da vigência da concessão referida no considerando J, e nos termos das restrições impostas pelos 

mecanismos de financiamento e da lei, obrigando-se a emitir ou diligenciar pela emissão de quaisquer instrumentos 

jurídicos que para o efeito se mostrem necessários. 

Cláusula Quarta 

Contrapartidas 

1. O presente Protocolo não implicará qualquer pagamento pelo primeiro outorgante ao segundo outorgante pela 

instalação e operação do referido posto de carregamento. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o segundo outorgante compromete-se a fazer transitar para a fase 

de mercado o referido posto de carregamento, logo que reunidas as condições necessárias para o efeito. 

3. As condições e regras para a concessão da exploração dos postos de carregamento cumprirão o estipulado no 

presente protocolo, bem como a legislação nacional e qualquer regulamento municipal sobre mobilidade 

elétrica, caso existam. 

Cláusula Quinta 

Entrada em vigor 

O Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura. 

 

Cláusula Sexta 

Dúvidas e omissões 

Os outorgantes comprometem-se a resolver entre si, de forma consensual, qualquer dúvida ou lacuna, segundo o 

princípio geral mais favorável à prossecução da finalidade e dos objetivos expressos na cláusula primeira.    

O presente Protocolo é lavrado em duplicado, sendo assinado pelos representantes dos Outorgantes, ficando um 

exemplar na posse de cada uma das partes.  

O presente Protocolo é assinado eletronicamente pelos representantes dos Outorgantes. 

 

_______,___ de _____ de 2022 
 
Pelo Primeiro Outorgante,     Pelo Segundo Outorgante,  

 

João Francisco Efigénio Palma   (Luis Barroso) 
Presidente da 

Câmara Municipal de Serpa 
 Presidente do Conselho 

 de Administração 
   

  (Alexandre Videira) 
  Vogal do Conselho 

 de Administração 
 

 
 

 



                                                                                                                       Ata n.º 13 – 8/06 
 
2022 

 

Pág. 26 

 

Anexo I 
Localização do posto  

 
 Deliberação 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do protocolo acima transcrito, a 
celebrar com a Mobi.E, S.A, respeitante à instalação de um posto de carregamento normal para veículos 
elétricos, na Rua do Parque de Campismo, em Serpa. -------------------------------------------------------------------------- 
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13. PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERPA E A ASSOCIAÇÃO 

ALDEIA NOVA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE VILA NOVA DE S.BENTO PARA 

FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DE VERÃO 2022 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, à semelhança dos anos anteriores, as Oficinas de Verão2022 

pretendem dar resposta de ocupação dos tempos livres, aos agregados familiares cujos Pais/Encarregados de Educação, 

em horário laboral, não tenham alternativa de suporte que assegure o acompanhamento aos seus educandos.  

Desta forma, com vista a proporcionar essa resposta, a Câmara Municipal de Serpa propõe-se a realizar o Programa 

Oficinas de Verão 2022, entre 04 de julho e 31 de agosto. para crianças com idades compreendidas entre os 03 e os 12 

anos de idade. 

Considerando o atual contexto sócio económico, de vulnerabilidade financeira dos agregados familiares e da continuada 

situação pandémica e à semelhança do ano anterior, propõe-se que as Oficinas de Verão tenham caráter gratuito e que 

funcionem entre as 08.00h e as 17.30h. 

As Oficinas de Verão têm como objetivo pedagógico central organizar e promover atividades de carater educativo, 

cultural, desportivo, ambiental e lúdico. Para o efeito, serão realizadas atividades que fomentem a cooperação, a 

entreajuda e o espírito de equipa. Consideram-se estratégias primordiais o estimulo da autonomia, da iniciativa pessoal e 

da criatividade através do envolvimento e integração participativa em grupo de pares. 

As Oficinas de Verão terão a capacidade prevista de:  

Localidade 

 

Idade (03 aos 5 anos) 

Nº Crianças/Salas 

 

Idade (dos 06 aos 12) 

Nº Crianças/Salas 

 

 

Total 

Serpa 

até 42 crianças 

2 Salas 

até 84 crianças 

4 Salas 

Até 126 crianças 

6 Salas 

Vales Mortos 

até 11 crianças 

1 Sala 

até 10 crianças 

1 Sala 

Até 21 crianças 

1 Sala 

Pias 

até 21 crianças 

1 Sala 

até 21 crianças 

1 Sala 

Até 42 crianças 

2 Salas 

Vale de Vargo 

até 11 crianças 

1 Sala 

até 10 crianças 

1 Sala 

Até 21 crianças 

1 Sala 

Brinches 

até 11 crianças 

1 Sala 

até 10 crianças 

1 Sala 

Até 24 crianças 

1 Sala 

Vila Nova S. Bento 

até 21 crianças 

1 Sala 

até 21 crianças 

1 Sala 

Até 42 crianças 

2 Salas 

Vila Verde Ficalho 

até 21 crianças 

1 Sala 

até 21 crianças 

1 Sala 

Até 42 crianças 

2 Salas 

A-do-Pinto 

até 11 crianças 

1 Sala 

até 10 crianças 

1 Sala 

Até 21 crianças 

1 Sala 

 

Em cada localidade, as Oficinas só se realizam com um numero mínimo de 05 crianças inscritas, com processo de 

candidatura completo e de acordo com os critérios associados. 

Apesar de se definirem 2 grupos: crianças com idades entre os 03 e os 05 anos e crianças com idades entre os 06 e os 12 

anos de idade, esclarece-se que, todas as crianças que tenham à data de inscrição 06 anos de idade, mas que tenham 

frequentado o pré-escolar no ano letivo que termina, deverão ingressar o grupo de crianças com idades entre os 03 e os 

05 anos. Assim fica garantida a frequência em contexto de pares. 

 

Critérios e Priorização de Inscrições 

O período de inscrições terá início a partir de dia 13 de junho e estas poderão ser efetuadas da seguinte forma: 

- No Gabinete de Educação da Câmara Municipal de Serpa (Edifício do Centro Social e Educativo - antiga escola Pólo 3); 
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- Nas Juntas de Freguesia de Pias; Brinches; Vila Verde de Ficalho e União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale 

de Vargo; 

- No Centro de Atendimento de A-Do-Pinto; 

- Apenas serão admitidas inscrições referentes a crianças cujos Pais/Encarregados de Educação (ambos)se encontrem 

com ocupação profissional; 

- Não serão consideradas inscrições para crianças não residentes no Concelho de Serpa; 

- Relativamente a crianças matriculadas pela 1.ª vez nos Agrupamentos de Escolas de Serpa, deve ser entregue prova de 

matrícula; 

- Poderão acrescer situações extraordinárias, merecedoras de análise diferenciada dos critérios estipulados, 

nomeadamente situações de vulnerabilidade ou emergência social -  situações a analisar pelos serviços. 

 

Frequência/Assiduidade 

- A criança deve ter uma assiduidade regular. 

- As faltas devem ser justificadas, por escrito, em formulário a fornecer pelos monitores da sala. 

- Sempre que se registem 3 faltas injustificadas consecutivas, a criança será excluída das oficinas, para que possa ser 

prestado apoio aos agregados familiares que efetivamente dele necessitem. 
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Estimativa Total de Custos: 58.170,00 € 

 

Nota: Pedido de Cabimento efetuado na Informação 5779/2022 
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Proposta de Protocolo de Colaboração 

À semelhança do ano transato, e considerando a disponibilidade manifestada, propõe-se o estabelecimento de Protocolo 

de Colaboração com a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de São Bento, para 

funcionamento das Oficinas de Verão 2022. 

 

Proposta de Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a Associação Aldeia Nova – Associação 

de Desenvolvimento Social de Vila Nova de São Bento para funcionamento das Oficinas de Verão 2022 

Entre: 

Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público nº 501 112 049, com sede na Praça da República, em Serpa, neste 

ato representado pelo Presidente João Francisco Efigénio Palma, em execução da deliberação da Câmara de ______ de 

_____ de 2022, doravante designado Primeiro Outorgante; 

E, 

Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social, com o NIF 507067134, com sede na Avenida da 

Liberdade, representante neste ato pela presidente da Direção Sónia Maria Coelho Neto, doravante designada por 

Segunda Outorgante; 

 

Considerando que o Município de Serpa assume: 

- Como de primordial relevância a qualidade de vida da sua população; 

- Como fundamental o desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer no apoio às famílias, com enfoque no 

período de férias escolares; 

- Que atualmente os recursos humanos do Município de Serpa são insuficientes ao desenvolvimento do programa 

Oficinas de Verão, resposta de carácter sazonal; 

- O acesso a estes serviços de forma gratuita, considerando o atual contexto sócio económico, com implicações na quebra 

dos rendimentos familiares e à semelhança do ano anterior; 

- Como preponderante a participação do movimento associativo local na salvaguarda dos interesses e qualidade de vida 

das nossas populações, numa lógica de cooperação e subsidiariedade; 

- O Protocolo já estabelecido com a Associação no âmbito da resposta ao nível do pré-escolar, nomeadamente atividades 

de animação e de apoio à família. 

Nestes termos e considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios 

das respetivas populações, designadamente no domínio da educação, ensino, e tempos livres, bem como apoiar 

atividades de natureza social, cultural e recreativa, desportiva ou outra de interesse para o município, de acordo com o 

disposto no artigo 23º, nº 1 e nº 2, conjugado com o disposto no nº 33º, nº1, alínea u), ambos da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro: 

É celebrado entre as partes outorgantes o presente Protocolo que reger-se-á pelas cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1ª 

Objeto 

O presente Protocolo tem por objeto regular os termos e condições para o desenvolvimento das Oficinas de Verão a 

decorrer em Serpa, Vales Mortos, Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho e A-do-Pinto. 

 

Cláusula 2ª 

Deveres da Segunda Outorgante 

Compete à Segunda Outorgante proceder à afetação de recursos humanos e materiais, a saber: 

- Recrutamento de 37 monitores nos meses de Julho e Agosto (de acordo com o levantamento efetuado    referente às 

necessidades de recursos humanos a alocar); 

- Aquisição de material de desgaste e equipamentos para dinamização das Oficinas de Verão; 

- Aquisição de produtos e materiais de limpeza e de desinfeção; 

- Aquisição de serviços externos para atividades recreativas e lúdico pedagógicas. 
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Cláusula 3ª 

Especificações 

1 – As Oficinas de Verão funcionarão nos seguintes termos e condições: 

a) Decorrerão de 04 de Julho a 31 de Agosto; 

b) São direcionadas a crianças dos 3 aos 12 anos de idade cujos pais/encarregados de educação se encontrem, 

ambos, a exercer atividade profissional sem possibilidade de acompanhamento do/a seu/sua educando/a; 

c) Funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h00/9h00 às 17h30, nas localidades de Serpa, Vales Mortos, 

Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho e A-do-Pinto, com o mínimo de 5 

inscrições por localidade; 

Cláusula 4ª 

Deveres do Primeiro Outorgante 

1 – O Município de Serpa compromete-se a: 

a) Transferir o montante global previsível de 58.170,00 € (cinquenta e oito mil e cento e setenta euros), com 

vencimento na data de celebração do protocolo; 

b) Colaborar com a Segunda Outorgante no desenvolvimento das atividades, designadamente na cedência de 

equipamentos, instalações municipais e transportes. 

 

2 – A despesa resultante da celebração do presente Protocolo foi objeto de cabimento prévio ao qual foi atribuído o 

número sequencial ____. 

Cláusula 5ª 

Validade 

1 - O presente Protocolo é válido de 04 de Julho a 31 de Agosto de 2022. 

2 – Durante o período de vigência, o Protocolo poderá ser rescindido por mútuo acordo e poderá ser denunciado por uma 

das partes, desde que o faça com a antecedência mínima de 1 mês relativamente à data proposta para o seu termo. 

3 – Os outorgantes, mediante acordo e celebração do correspondente aditamento, poderão efetuar alterações ao 

presente Protocolo. 

Cláusula 6ª 

Execução 

1 – A gestão do presente Protocolo será assegurada por uma equipa de carácter permanente, formada por um elemento 

de cada Outorgante, à qual competirá acompanhar a execução das atividades programadas e propor, sempre que tal se 

mostre benéfico, diferentes atividades. 

2 – Qualquer situação não prevista será objeto de análise pelos Outorgantes. 

 

O presente contrato é feito em dois exemplares, ficando cada um em poder de um contraente. 

 

Serpa, ________ de _________ de 2022 

 

 

Pela Câmara Municipal de Serpa                            Pela Associação de Desenvolvimento Social de VNSBento 

_________________________________                           ________________________________ 

    (João Francisco Efigénio Palma)                                            (Sónia Maria Coelho Neto) 

 

 

 Intervenções  

Começou por intervir a Sr.ª Vereadora Paula Pais para perguntar se a previsão de salas e monitores se alterou 

ou se é idêntica à do ano anterior, pois parece-lhe que houve um aumento e para quando está prevista a 

abertura dos concursos/candidaturas para os monitores, tendo a Sr.ª Odete Borralho informado que este ano 

foi alargado até aos 12 anos e por isso são mais salas, pois nos anos da pandemia, funcionava até aos 10 anos 
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de idade. Quanto às candidaturas para os monitores, diz que a Câmara já recebeu algumas espontâneas de 

pessoas que já exerceram essas funções em anos anteriores, mas brevemente será divulgado no site, nas 

Juntas de Freguesia e nos locais habituais, a data para apresentação de candidaturas.  

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão, diz que, no regulamento, na parte de critérios e priorização de inscrições, está 

definido que “Poderão acrescer situações extraordinárias, merecedoras de análise diferenciada dos critérios 

estipulados, nomeadamente situações de vulnerabilidade ou emergência social – situações a analisar pelos 

serviços”.  Pergunta o que poderá ser considerado “emergência social”, tendo a Sr.ª Vereadora Odete 

Borralho, respondido que pode tratar-se de crianças acompanhadas pela CPCJ, situações já sinalizadas e 

acompanhadas no âmbito da Rede Social ou situações sinalizadas pelas escolas, e também nos casos em que, 

por carência económica, a Câmara continua a garantir a refeição a algumas crianças, em tempo de férias.  

 

 Deliberação 

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

das Oficinas de Verão 2022 e respetivo protocolo de colaboração, a celebrar com a Associação Aldeia Nova –

Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de S.Bento. -------------------------------------------------------- 

 
 

14. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 2 DE SERPA - DECLARAÇÃO DE INTERESSE PARA ABERTURA DE 

CURSOS PROFISSIONAIS 

Informa o Gabinete de Ação Social e Educação, que o Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, para 

apresentação de candidatura pedagógica junto do Programa Capital Humano (POCH), solicita a emissão de 

declaração de interesse para abertura de cursos profissionais para o ensino secundário, a decorrer no triénio 

2022/2023, na Escola Secundária de Serpa (sede do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa), que a seguir de 

indicam: 

 

 Curso profissional de Técnico/a de Gestão do Ambiente, na área da Educação e Formação; 

 Curso profissional de Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital, na área da Educação e Formação. 

 

Atendendo à pertinência do funcionamento dos cursos acima enunciados no concelho de Serpa, uma vez que 

são uma oferta formativa que vai permitir a conclusão do ensino secundário a jovens com mais de 16 anos e, 

que não pretendem prosseguir estudos, considera-se de todo o interesse a emissão da declaração solicitada, 

como medida de apoio para combate ao insucesso escolar. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, considerar de interesse para o concelho, 

a formação de jovens para as saídas profissionais do Curso de Técnico/a de Gestão do Ambiente, na área da 

Educação e Formação e Técnico/a de Comunicação e Serviço Digital, na área da Educação e Formação. 

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

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

atividades que vierem a ser acordadas no âmbito de parceria e/ou protocolos de colaboração a estabelecer.  
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15. PROPOSTA DE PREÇO PARA VENDA DO LIVRO “ALÉM O ALENTEJO” 

A Divisão de Cultura e Património, informa que a Câmara Municipal recebeu 200 exemplares do livro “Além o 

Alentejo", de Dulce Guerreiro e Margarida de Araújo, como contrapartida do apoio concedido à edição da 

obra, e 50 exemplares “oferecidos” pelas autoras. Os restantes livros, de uma tiragem de 1000 exemplares, 

são propriedade das autoras. 

De acordo com a deliberação da reunião de Câmara de 20-10-2021, o município ficou “com o direito de venda 

pelo preço de capa desses 200 exemplares”. 

O custo de impressão de 1000 exemplares foi de 1.900,00€ (+IVA), sendo o custo unitário de 1,90€ (+IVA). 

Considerando que a câmara não deve tirar dividendos e considerando também que o livro deve ter um preço 

uniforme, mas justo, propõem aceitar o valor proposto pelas autoras de 12,50€. --------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, definir o valor de 12,50€ (doze 

euros e cinquenta cêntimos) IVA incluído, para venda do livro “Além o Alentejo”. ------------------------------------ 

 

 

16. PROPOSTA DE REDUÇÃO DE RENDAS 

Por deliberação da Câmara Municipal de Serpa, de 06/01/2020, foi aprovada, por unanimidade, uma isenção 

total de pagamento das rendas, referente aos meses de março, abril e maio de 2020, relativamente aos 

requerentes António José Janeirinho Rações, na qualidade de arrendatário do estabelecimento comercial 

Snack Bar “A Gare” (renda mensal de 576,99€), e Joana Nogueira, na qualidade de arrendatária do Bar do 

Jardim (renda mensal de 499,05€), bem como a redução de 25% do valor das mesmas, de junho a dezembro 

de 2020. 

Subjacente à referida deliberação estiveram os efeitos da Pandemia causada pela Covid 19, que resultaram, 

numa fase inicial, no encerramento quase absoluto e compulsivo dos estabelecimentos de restauração e 

bebidas e numa segunda fase em significativas restrições ao funcionamento dos mesmos. 

Da proposta apresentada, constava ainda o compromisso de nova avaliação no mês de janeiro de 2021, 

embora, quanto a esta matéria, tal não se tenha concretizado. 

 

Efetivamente, por deliberação da Câmara Municipal de 09/12/2020, foram aprovadas medidas no âmbito do 

Programa de Revitalização Económica do Concelho de Serpa, para o período de março de 2020 a dezembro de 

2021, nas seguintes matérias: 

1. Isenção de pagamento de taxas municipais relativas à ocupação de espaço público e à instalação de 

placas de sinalização de direção de estabelecimentos; 

2. Apoio na execução de projetos para instalação de esplanadas  

3. Isenção do pagamento dos terrados nos mercados municipais  

posteriormente prorrogadas por deliberação da Câmara Municipal de 16/02/2022. Mas relativamente às 

rendas dos referidos estabelecimentos não se verificou nova pronuncia. 

 

Isto posto, é facto notório, que as consequências, pela gravidade e duração da situação pandémica, foram 

significativamente mais penalizadoras para o comércio e restauração, do que inicialmente seria possível 

prever. 
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Desta forma, impõe-se rever as medidas de apoio concedidas aos titulares dos dois referidos 

estabelecimentos, bem como proceder ao respetivo alargamento a outros estabelecimentos de natureza 

similar, mais concretamente aos titulares de espaços de venda no Mercado Municipal de Serpa. 

 

Face ao exposto, propõe o Sr. Presidente, a aprovação de uma redução das rendas devidas, no montante 

de 50%, com efeitos retroativos aos seguintes períodos: 

- Estabelecimentos Snack Bar “A Gare” e Bar do Jardim: no período de junho de 2020 a abril de 2022 

(inclusive); 

- Espaços de venda do Mercado Municipal, melhor identificadas nas deliberações da Câmara Municipal de 

21 de janeiro, 17 de março e 31 de março de 2021: no período de junho de 2021 (abertura) a abril de 2022 

(inclusive). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar uma redução das rendas devidas, no montante 

de 50%, com efeitos retroativos aos seguintes períodos: 

- Estabelecimentos Snack Bar “A Gare” e Bar do Jardim: no período de junho de 2020 a abril de 

2022 (inclusive); 

- Espaços de venda do Mercado Municipal, identificadas nas deliberações da Câmara Municipal 

de 21 de janeiro, 17 de março e 31 de março de 2021: no período de junho de 2021 (abertura) a 

abril de 2022 (inclusive).  

 

 

17. ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 3 do corrente mês de junho e que se transcreve: 

 

«De acordo com o artigo 31.º, do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e dos artigos 5.º, 7.º e 13.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo a 

suportar com os encargos relativos a remunerações, com o recrutamento de trabalhadores necessários à 

ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, com alterações de 

posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores que se mantenham em exercício de funções e 

com a atribuição de prémios de desempenho dos trabalhadores do órgão ou serviço. 

Acrescenta o artigo 158.º do citado Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho que “o dirigente máximo do 

serviço, de acordo com as verbas orçamentais previstas, estabelece as verbas destinadas a suportar os 

encargos decorrentes de alterações do posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores do 

órgão ou serviço”.  

 

A referida decisão deve ainda fixar, com as desagregações necessárias, os encargos que o órgão ou serviço se 

propõe suportar, bem como o universo das carreiras e categorias onde as alterações do posicionamento 

remuneratório na categoria podem ter lugar. 

O Orçamento do Município de Serpa, para o ano de 2022, foi aprovado por deliberações da Câmara Municipal 

de 14/01/2022 e da Assembleia Municipal de 25/02/2022. Por força do processo de transferência de 

competências (sobretudo na área da Educação), verificou-se um acréscimo excecional dos encargos com 

remunerações a partir do dia 1 de abril, até então desconhecido com rigor, que obrigou à aprovação, na 

reunião da Câmara Municipal de 20/04/2022 e na sessão da Assembleia Municipal de Serpa, de 28/04/2022, 



                                                                                                                       Ata n.º 13 – 8/06 
 
2022 

 

Pág. 35 

 

da Primeira Revisão ao Orçamento Municipal, sendo contempladas as seguintes as verbas para fazer face aos 

encargos com pessoal. 

 

Desta forma, propõe-se ao órgão executivo, nos termos do artigo 31.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e do Orçamento Municipal para o ano de 

2022, a fixação dos seguintes montantes relativamente aos encargos com remunerações, com recrutamentos 

a efetuar, com alterações de posicionamento remuneratório e respetivas desagregações, e com prémios de 

desempenho, nos seguintes termos: 

 

a) Encargos relativos a remunerações dos trabalhadores: 

Fixar o montante máximo conforme previsto no Orçamento do Município de Serpa para o ano de 2022, de 

10 622 000,00€ (Dez milhões, seiscentos e vinte e dois mil euros), dos quais: 

 

b) Recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados 

no mapa de pessoal para o ano de 2022: 

Fixar o montante global de 939 500,00€ (Novecentos e trinta e nove mil e quinhentos euros) para suportar 

encargos com o recrutamento de trabalhadores, que compreende: 

b.1) O recrutamento de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado. 

b.2) O recrutamento de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

determinado. 

b.3) O provimento de Cargos de Direção Intermédia. 

 

c) Alterações de posicionamento remuneratório na categoria de trabalhadores que se mantenham em 

exercício de funções: 

c.1) Alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório: 

Propõe-se fixar o montante global de 40 000,00€ (Quarenta mil euros) para suportar encargos com as 

alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório (retroativos a 2021). 

c.2) Alterações do posicionamento remuneratório por opção gestionária. 

Propõe-se fixar o montante global de 60 000,00€ (sessenta mil euros) para suportar encargos com as 

alterações de posicionamento remuneratório por opção gestionária (retroativos a 2021), de acordo com as 

seguintes desagregações previsíveis: 

 

 

 

 

 

 

c.3) Critérios de desempate  

Após a ordenação dos trabalhadores, e caso se verifique empate na classificação quantitativa final, serão 

adotados, pela ordem indicada, os seguintes critérios: 

1º A avaliação final expressa até às centésimas; 

2.º Maior tempo de serviço na carreira / categoria;  

3.º Maior tempo de serviço na Administração Pública. 

  

      Carreira de Técnico Superior 39 000,00€ 

Carreira de Assistente Técnico 11 000,00€ 

Carreira de Assistente Operacional 10 000,00€ 

Total 60 000,00€ 
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d) Alterações excecionais do posicionamento remuneratório. 

Em virtude do orçamento aprovado para o Município de Serpa, para o ano de 2022, não se propõe verba para 

fazer face a este encargo. 

 

e) Prémios de desempenho: 

Em virtude do orçamento aprovado para o Município de Serpa, para o ano de 2022, não se propõe verba para 

fazer face a este encargo. 

A deliberação tomada pelo órgão executivo, deverá ser tornada pública, através de afixação em local 

adequado nas instalações da autarquia e de publicitação no respetivo sítio do Município de Serpa.» 

 

 Intervenções 

Sobre o assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que, por se tratar de uma imposição legal e face ao sentido 

de voto relativamente ao PPI e Orçamento para 2022 e por considerarem que se trata de um ato de gestão, os 

eleitos do PS irão abster-se na votação deste assunto.  

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 31.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do artigo 5.º do Decreto-Lei 

n.º209/2009, de 3 de setembro, e do Orçamento Municipal para o ano de 2022, a Câmara Municipal 

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

fixar os montantes relativamente aos encargos com remunerações, com recrutamentos a efetuar, com 

alterações de posicionamento remuneratório e respetivas desagregações, indicados no parecer técnico, 

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

 

 

18. PROPOSTA DE REVOGAÇÃO, POR MÚTUO ACORDO, DO CONTRATO N.º 19/2021, PARA EXECUÇÃO DA 

“EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS PORTAS DE BEJA E RUA DOS FIDALGOS”, EM SERPA 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que se transcreve: 

 

«Na sequência das reuniões promovidas com o representante da empresa “Terraço da Cigarra, Construtora 

Lda.”, e conforme orientações superiores, cumpre informar: 

 

1 – Informação relevante do Procedimento: 

Designação - Empreitada de Requalificação da Rua Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa. 

Concurso Público n.º 1/2021. 

Valor Base do procedimento: 192.034,51€. 

Data limite de apresentação de propostas: 15 de março, de 2021. 

Valor do Contrato (adjudicação): 186.534,39€. 

Data de celebração do contrato: Contrato 19/2021, de 07 de junho de 2021. 

Data de Consignação do Local dos Trabalhos: 22 de novembro de 2021. 

Data Prevista de Conclusão dos Trabalhos: 23 de maio de 2022. 

Valor faturado e pago: 46.880,19€. 

- AM1: 12.677,45€; 

- AM2: 9.721,04€; 

- AM3: 24.481,70€; 
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Valor da caução (retenção) prestada pelo empreiteiro ao Município: 4.688,02€. 

Calculo da Revisão de Preços - a favor do empreiteiro: 3.457,51€. 

 

2 – Fundamentação: 

Conforme tem sido público e notório, o desenvolvimento dos trabalhos da Empreitada de Requalificação da 

Rua Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, não têm decorrido da forma desejada, mas, sobretudo, nos termos do 

procedimento público, proposta apresentada e contratualizada. 

Em particular, verificam-se atrasos significativos do decurso dos trabalhos, decorrência normal da falta de 

afetação à obra do pessoal previsto e acordado. 

Embora esta seja a causa direta dos atrasos verificados, a causa indireta prende-se com as dificuldades de 

ordem financeira que a empresa vem evidenciando, concretizados numa falta de liquidez muito significativa, 

com consequências a nível de aquisição de materiais e contratação de mão de obra. 

Diga-se que o Município, ao longo do período de tempo já decorrido, procurou em colaboração com a 

empresa, encontrar soluções para as dificuldades verificadas. Mais recentemente, pelo nosso ofício referência 

S. 2017/2022, de 21 de abril, foi solicitada a apresentação de novo Plano de Trabalhos que permitisse 

ultrapassar os atrasos na obra. Não foi obtida, porém, qualquer resposta ao solicitado. 

Ao exposto, acresce a identificação de trabalhos executados incorretamente, mais concretamente, verificam-

se dois locais com a extensão máxima de 10 metros, nos quais foi identificado o desalinhamento altimétrico 

dos trabalhos executados com as quotas de soleira existentes. 

Neste contexto, foi abordado o representante da Empresa, no sentido de aferir a respetiva capacidade para 

concluir os trabalhos em tempo útil, ou, em alternativa, fazer cessar o contrato por acordo das partes. 

Efetivamente, determina o artigo 331º, dos Código dos Contratos Públicos, que “as partes podem, por acordo, 

revogar o contrato em qualquer momento. “ 

 

3 – Proposta: 

Neste sentido, foi estabelecido um acordo verbal para a revogação do contrato por mútuo acordo, que assenta 

nos seguintes princípios: 

1 – O Município aceita pagar os trabalhos já executados; 

Estes trabalhos são, grosso modo, aqueles que já constam dos Autos de Medição 1, 2 e 3, aprovados e 

liquidados. 

Aquando da tomada da Posse Administrativa da Empreitada será efetuada nova verificação e medição para 

determinar se existem alguns trabalhos executados além daqueles que constam dos referidos Autos. 

Sem prejuízo da referida verificação e medição, é certo que, tais trabalhos, a existirem, terão um valor 

residual. 

2 – O Município fará seus os montantes correspondentes à caução prestada (4.688,02€) e à revisão de preços 

(3.457,51€), no valor total de 8 145,53€, a titulo de compensação pelos trabalhos de correção necessários 

executar e pelos demais danos causados em resultado do incumprimento do contrato outorgado. 

 

 

4 – Apreciação: 

Sendo, naturalmente, da competência da Câmara Municipal, decidir se pretende revogar o contrato nos 

termos apresentados, sempre se considera que o principio de acordo estabelecido defende suficientemente o 

interesse público e o Município de Serpa. 

Embora se admita que os prejuízos decorrentes do incumprimento do contrato possam superar a 

compensação obtida (8 145,53€), sobretudo pela necessidade de abertura de novo procedimento (uma vez 
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que o custo dos trabalhos corretivos não é significativo), a alternativa, que seja a resolução unilateral com 

justa causa, afigura-se consideravelmente mais gravosa. 

Por um lado, representa uma solução mais morosa, que pode fazer perigar a conclusão da empreitada e, 

consequentemente, a candidatura a fundos comunitários. 

Por outro lado, ainda que, afinal, se conseguisse obter uma compensação superior (fator incerto) e se 

conseguisse cobrar essa compensação (fator mais incerto ainda, considerando a situação financeira da 

empresa), os custos com um processo contencioso, certamente iriam superar os eventuais ganhos. 

Neste sentido, conclui-se, remetendo a deliberação do Órgão Executivo, a proposta de revogação, por mútuo 

acordo, do Contrato 19/2021, de 07 de junho de 2021, relativo à Empreitada de Requalificação da Rua Portas 

de Beja e Rua dos Fidalgos, de acordo com os termos acima. 

À Consideração Superior» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Tomé Panazeite perguntou quanto irá custar à autarquia a obra não 

concluída, face ao que está feito de forma incorreta e que será necessário desfazer e voltar a construir, se já 

existe um levantamento efetuado, com apuramento dessas despesas e não existindo ainda, gostaria que, no 

final da obra, fosse dado conhecimento aos eleitos desses custos. ---------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que, até ao momento, o valor faturado e pago foi de 46.880,19€ e naturalmente 

irá acrescer os custos com o novo procedimento, uma vez que os valores do primeiro procedimento já se 

encontram desatualizados e só no final da obra, poderemos especificar esses custos. Referiu ainda que o 

município tentou precaver-se, ao definir que ficam na sua posse, os montantes correspondentes à caução 

prestada (4.688,02€) e à revisão de preços (3.457,51€), no valor total de 8 145,53€, a titulo de compensação 

pelos trabalhos de correção necessários executar e outros danos causados, em resultado do incumprimento 

do contrato outorgado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão, na sequência da informação solicitada, relativa ao projeto de implantação 

topográfica para a Rua dos Fidalgos, e que lhe foi enviada no dia 25 de maio, referiu o seguinte: 

 

«1 – No momento presente, a obra da Requalificação da Rua dos Fidalgos para além de estar atrasada, tem um 

problema técnico grave. A cota da faixa central da via é muito superior à das tampas de acesso às redes 

subterrâneas da rua, o que vai implicar perigos de inundações graves nas instalações comerciais e habitações 

ao nível do R/C por falta de capacidade de escoamento das águas pluviais, no tempo das trovoadas com 

chuvas torrenciais, características desta região; 

2 – O projeto que foi disponibilizado pelos serviços Camarários, embora seja referido como projeto de 

execução, está à escala 1:100 e 1:200 o que é manifestamente insuficiente para detalhar a ligação entre os 

pavimentos dos edifícios existentes, nomeadamente as cotas de soleira dos seus vãos (portas e janelas) e a 

cota final do pavimento da rua; 

3 – O projeto é datado de outubro de 2020, pelo que está profundamente desatualizado da realidade da obra 

executada e dos seus atuais e reais problemas;  

4- Sem um levantamento rigoroso da situação atual, a uma escala muito mais detalhada, não é possível avaliar 

a dimensão do problema e a dimensão da intervenção para o resolver; 

5 – Também se verifica que as Lajes utilizadas na Praça da República têm metade da espessura das que foram 

atualmente utilizadas na Rua dos Fidalgos. Não se entende a razão desta diferença, pois as lajes da Praça estão 

em ótimo estado, apesar de já terem sido sujeitas a grandes cargas, muito superiores às que a Rua dos 

Fidalgos, alguma vez terão que suportar.»  
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A Sr.ª Vereadora perguntou ainda para quando se prevê a abertura do novo procedimento. ------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que, apesar do projeto ser de 2020, ele não se alterou com o decorrer do tempo e 

sobre as lajes, já constatámos essa situação da sua espessura, que também consideramos exagerada, face à 

que foi utilizada na Praça e já contactámos a empresa sobre esse assunto, que nos foi dito que os cálculos 

foram efetuados, e decidida a espessura em função das cargas sujeitas.  

Informou ainda que, face aos trabalhos que falta concluir na Rua dos Fidalgos, a estimativa de custos permite 

que, até final deste mês, se possa avançar com a consulta prévia e posteriormente será aberto um novo 

procedimento para a execução das obras na Rua das Portas de Beja. ------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e Chega e 

os votos a favor dos eleitos da CDU, concordar com a proposta de revogação, por mútuo acordo, do 

Contrato n.º 19/2021, de 07 de junho de 2021, relativo à Empreitada de Requalificação da Rua Portas de 

Beja e Rua dos Fidalgos, de acordo com os termos do parecer técnico, acima transcrito. -------------------------- 

 

 

19. CADERNO DE ENCARGOS – PROCEDIMENTO PARA ARRENDAMENTO DO BAR SITO NO JARDIM 

MUNICIPAL ENG.º PULIDO GARCIA  

O Sr. Presidente apresenta aos eleitos o caderno de encargos para o procedimento de arrendamento do Bar 

do Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia, explicando as alterações efetuadas, relativamente ao anterior 

documento, apreciado na reunião de 2 de março do corrente ano.  

Na reunião de 20 de abril, a Câmara tomou conhecimento que o procedimento ficou deserto, tendo sido 

sugerido uma alteração das clausulas do caderno de encargos, na tentativa de tornar o procedimento mais 

convidativo.  

Considerando que o caderno de encargos foi enviado aos eleitos, muito próximo da realização da reunião, a 

Sr.ª Vereadora Ana Moisão informou que irá abster-se na votação, pois não teve disponibilidade para analisar 

o documento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção da eleita do Chega e os 

votos a favor dos eleitos da CDU e PS, aprovar o caderno de encargos, respeitante ao procedimento para 

arrendamento do Bar do Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia, o qual consta dos anexos à presente ata, dela 

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

 

 

20. ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE AUTÁRQUICO, PARA CONHECIMENTO 

O Órgão Executivo tomou conhecimento das propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP na área 

do Poder Local, no âmbito da discussão na especialidade da Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª do Orçamento de 

Estado para 2022.  
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21. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 104, referente ao dia 7 de 

junho de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 3.426.778,16 (três milhões, quatrocentos e vinte e seis 

mil, setecentos e setenta e oito euros e dezasseis cêntimos) e 69.377,17 (sessenta e nove mil, trezentos e 

setenta e sete euros e dezassete cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

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

 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, interveio a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para referir que, no dia 

31 de maio, enviou um email a questionar sobre a colocação de uma “lona” na obra que está a decorrer na 

Praça da República, para colocação das fontes e continua a aguardar a respetiva resposta e questiona ainda se 

o acompanhamento da obra está a ser feito em permanência, pelo arqueólogo da autarquia  

 

O Sr. Presidente disse que irá ser prestada por escrito a informação solicitada, mas adianta que a “lona” foi 

colocada para preservar os silos que foram descobertos e o acompanhamento da obra é feito a tempo inteiro, 

pelo arqueólogo da Câmara. A descoberta foi comunicada à Direção Regional de Cultura, que já se deslocaram 

ao local e foi aconselhado o alargamento da área de escavação e neste momento, aguardar-se indicação 

daquela entidade sobre o que deverá ser feito em relação ao assunto. No entanto, a localização dos achados 

não tem implicação com o prosseguimento dos trabalhos que estavam a decorrer. ---------------------------------- 
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No dia 24 de maio, foram os eleitos informados que a autarquia dispõe de um Plano Municipal de Mobilidade, 

mas apenas em formato físico, por se tratar de um documento com alguns anos, podendo o mesmo ser 

consultado pelos eleitos.  

Pergunta a Sr.ª Vereadora Ana Moisão, para quando se prevê a disponibilização do documento em formato 

digital, tendo o Sr. Presidente informado que está em curso um procedimento para aquisição desses serviços.  

 

Questionou ainda a Sr.ª Vereadora Ana Moisão se existe algum projeto de concessão de serviço público de 

transporte de passageiros regulares, por modo rodoviário no município e se existe algum estudo sobre o 

modelo de internacionalização do serviço de transporte. 

O Sr. Presidente respondeu que, com a transferência de competências, todos os municípios delegaram na 

CIMBAL, a gestão dos transportes públicos, sendo a atual rede de transportes designada como Trimbal. 

 

Alertou ainda a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para o problema da falta de sombreamento que existe na piscina 

de Pias e sugere a colocação de telas nas laterais da piscina, que poderiam resolver esse problema e 

perguntou ainda se está previsto a colocação de escorrega na piscina de Serpa, tal como existia aquando da 

abertura da piscina e que depois foi retirado e pergunta ainda se os chuveiros/lava pés da piscina de Serpa 

estão preparados para utilização com cadeira de rodas.  

Na sequência da realização do Rally Flor do Alentejo – Cidade de Serpa, refere que a autarquia já terá recebido 

alguns emails com fotos anexas, a reclamar sobre a situação em que ficaram alguns dos caminhos, após a 

passagem dos carros do rally e considera que era importante que fosse resolvido o problema da degradação 

desses caminhos e reposta a sua situação, tal como estava antes do rally. Na sua opinião, deveria ser 

equacionada a possibilidade de colocação de asfalto no caminho de ligação a Vale Côvo, que é também 

utilizado para os transportes escolares.  

Termina a sua intervenção, felicitando a Junta de Freguesia de Pias e também a Câmara Municipal pelo apoio 

prestado, na concretização do parque de merendas em Pias, cuja inauguração do espaço já decorreu, tendo 

sido proporcionado momentos muito agradáveis às crianças daquela freguesia. ----------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que vai verificar com os respetivos serviços, os motivos da retirada do 

escorrega que existia na piscina de Serpa e a questão colocada sobre a utilização dos lava pés, com cadeiras de 

rodas.  

Em relação ao Rally, diz que a Câmara recebeu algumas queixas sobre o estado do pavimento e lembra que, 

quando se decidiu o apoio para este evento, foi tendo em consideração o facto da entidade ter uma apólice de 

seguros, por isso, a autarquia já reportou à associação organizadora do evento, as reclamações que têm 

surgido, para resolução do assunto, referindo que pode estar em causa a continuidade desta prova no futuro, 

se não cumprirem aquilo com que se comprometeram. ------------------------------------------------------------------------ 

 

Ainda em relação ao sombreamento da piscina de Pias, o Sr. Vereador Francisco Godinho referiu o facto de ser 

um problema desde o inicio, dado que o tipo de terreno não é propicio para o desenvolvimento das árvores 

que têm sido plantadas e foram adquiridas sombrinhas em colmo para tentar resolver essa necessidade de 

sombreamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

seguintes assuntos: 

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Associação Talentos de Vale de Vargo – Licenciamento do “Cortejo das Maias” – Ratificação 

 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – Programa Eco-Escolas: Projeto “Muros 

Com Vida” – Ratificação  

 Destaque de parcela do prédio sito na Rua Braz Carrasco, n.º 21 em Serpa – Requerente: Josefa 

Maria Marques Lampreia 

 Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial do artigo 108, secção B, da freguesia de 

Serpa, para arranque e posterior plantação de olival – Requerente: Sociedade Agrícola dos Três 

Moinhos 

 Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Proposta de apoio financeiro  

 Anúncio n.º 72815/2022 - Direito de preferência do prédio sito na Rua do Águio, n.º 5 em Serpa  

 Anúncio n.º 70040/2022 - Direito de preferência do prédio sito na Rua dos Quarteis, n.º 23, em 

Serpa 

 Pedido de parecer sobre operação de emparcelamento – Requerente: Patrícia Guadalupe Martins 

Lanita Cavaco 

 Pedido de parecer sobre operação de emparcelamento – Requerente: João José Mestre e Maria 

Celeste Mestre Madeira Bica  

 SOGILUB – Contrato de cooperação “Do ityourself (DIY)” 

 Proposta de protocolo a celebrar entre o Município de Serpa e a Mobi.E, S.A.  

 Proposta de protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e a Associação Aldeia Nova – 

Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de S.Bento para funcionamento das Oficinas 

de Verão 2022 

 Agrupamento de escolas n.º 2 de Serpa - Declaração de interesse para abertura de cursos 

profissionais 

 Proposta de preço para venda do livro “Além o Alentejo” 

 Proposta de Redução de Rendas 

 Orçamentação e Gestão das Despesas com Pessoal 

 Proposta de revogação, por mútuo acordo, do Contrato n.º 19/2021, para execução da 

“Empreitada de Requalificação da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos”, em Serpa 

 Caderno de encargos – Procedimento para arrendamento do Bar sito no Jardim Municipal Eng.º 

Pulido Garcia  
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16h30 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 Presidente da Câmara      A Secretária 
  

                                                      
_______________________________   _________________________ 
       João Francisco Efigénio Palma         Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 13/2022 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 8 de junho de 2022 

 
 
 
 
ANEXO 1 –SOGILUB – Contrato de cooperação “Do ityourself (DIY)” 

 

 

ANEXO 2 – Caderno de encargos – Procedimento para arrendamento do Bar sito no Jardim Municipal Eng.º 

Pulido Garcia  


