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ATA N.º 3/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 19 de janeiro 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 3/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 19 de 

janeiro 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 1 e n.º 2/2022 

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 1, relativa à reunião realizada no dia 5 de janeiro e a ata n.º 2, respeitante à reunião 

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

A ata n.º 1 foi aprovada com a abstenção da Sr.ª Vereadora Paula Pais, por não ter participado na reunião e a 

ata n.º 2 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. Pedido de apoio financeiro – Comissão de Festas de Serpa em Honra a Nossa Senhora de 

Guadalupe 

2. Pedido de apoio financeiro – Moto Clube Vila Verde de Ficalho “Os Zangões do Chança” 

3. Casa do Povo de Pias – Proposta de atribuição de subsídio  

4. Proposta de atribuição de subsídios às Associações Desportivas Época 2021/2022   

5. Anúncio 111695/2021 – Direito de preferência na venda de imóvel sito na Rua dos Quartéis nº 6, em 

Serpa - Requerente: Tânia Ângelo 

6. Direito de preferência na venda de imóvel sito na Rua Manuel Dias Nunes nº18, em Serpa – 

Requerente: Mercedes da Conceição Caeiro Caetano 

7. Pedido de autorização de Queimada na Herdade da Lobata – Requerente: Jaime Fernando Costa 

Borges Lopes 

8. Pedido de licenciamento para a instalação de uma central solar fotovoltaica no prédio rústico (art.9- 

secção S1) em Serpa – Requerente: Diagonal Fortune, Unipessoal Lda. 

9. Representantes do Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº2 

10. Semana Gastronómica do Queijo 2022 – Proposta de datas e normas de funcionamento 

11. Apoio à Atividade Económica – Proposta de revogação de deliberações de atribuições de lotes e 

atribuição de novos lotes na Zona Industrial de Serpa 

12. Transmissão do direito de ocupação de lugar no Mercado Municipal de Serpa – Requerente: Maria 

José Ramos Vale de Rãs 

13. Proposta de apoios às IPSS’s do concelho no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid 19 

– III Fase de Candidatura de 2021 
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14. Proposta de Acordo de Colaboração para a Reabilitação e Modernização da Escola Secundária de 

Serpa entre o Ministério da Educação e o Município de Serpa 

15. Resumo Diário da Tesouraria  

 

 

ORDEM DO DIA  

 

1. Pedido de apoio financeiro – Comissão de Festas de Serpa em Honra a Nossa Senhora de 

Guadalupe 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa, em 9 de dezembro de 2021, que a 

Comissão de Festas de Serpa em Honra de Nossa Senhora da Guadalupe solicita apoio financeiro para as 

atividades relacionadas com as festas do Concelho de Serpa, no ano de 2021. 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulo III, artigo15º, propõem a 

atribuição de um subsídio de 2 555,33€ (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco euros e trinta e três 

cêntimos). A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 25028. ---------------------------- 

 

 Deliberação 

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

setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir à Comissão de Festas de Serpa em Honra a Nossa Senhora de 

Guadalupe, um subsídio no valor de 2 555,33€ (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco euros e trinta 

e três cêntimos), para apoio às atividades relacionadas com as festas do Concelho de Serpa, no ano 

de 2021. 

 

2. Pedido de apoio financeiro – Moto Clube Vila Verde de Ficalho “Os Zangões do Chança” 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa, em 10 de novembro de 2021, que o 

Moto Clube Vila Verde de Ficalho “Os Zangões do Chança” solicita apoio financeiro para o I Trail de Ficalho, 

realizado no dia 7de novembro de 2021. 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulo III, artigo15º, propõem a 

atribuição de um subsídio de 1 630,00€ (mil seiscentos e trinta euros). A Unidade de Gestão Financeira 

procedeu ao respetivo cabimento n.º 24883.  

 

 Deliberação 

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

setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir ao Moto Clube de Vila Verde de Ficalho “Os Zangões do Chança”, 

um subsídio no valor de 1 630,00€ (mil seiscentos e trinta euros), para o I Trail de Ficalho. ----------------- 

 

3. Casa do Povo de Pias – Proposta de atribuição de subsídio  

De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Apoios pontuais, o Gabinete 

do Movimento Associativo, Desporto e Juventude propõe a atribuição de um subsídio de 1 000,00 (mil euros) 
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à Casa do Povo de Pias, para as atividades realizadas no 2º semestre de 2021. A Unidade de Gestão 

Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 25029. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 

Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Casa do Povo de Pias, um 

subsídio no valor de 1.000,00€ (mil euros) para as atividades realizadas no 2º semestre de 2021. --------- 

 

4. Proposta de atribuição de subsídios às Associações Desportivas Época 2021/2022   

Em informação datada de 10 de dezembro de 2021, o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 

Juventude propõe, com base no Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulo II-Apoios à 

atividade Regular, Artigo 14º, pontos 2 e 3, o seguinte mapa com os apoios às associações, que se regem por 

época desportiva (2021/2022): 

 

ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022 
 

FUTEBOL CLUBE DE SERPA 
 

ESCALÃO Nº ATLETAS DESLOCAÇÕES 
ENQUADRAMENTO 

MASSAGISTA COMPETIÇÃO SUBTOTAL 
TÉCNICO 

Petizes 14  Monitor – 150 €  
Distrital Regular  

500 € 
650 € 

Traquinas 20  Monitor – 150 €  
Distrital Regular  

500 € 
650 € 

Benjamins 
18x50€=900 

€ 
6x50=300 € 
(duas fases) 

Monitor – 150€  
Distrital Regular  

500 € 
1500 € 

Infantis 
18x50€=900 

€ 
12x50=600 € 
(duas fases) 

Nível 1 – 275 €  
Distrital Regular  

 500 € 
2275 € 

Iniciados 
23x50€= 
1150 € 

Nível 1 – 275 € Nível 1 – 275 €  
Competição 

Distrital  500€ 
2550 € 

Juvenis 
25x50€= 
1250 € 

10x50€=  500€ Nível 1 – 275 €  
Competição 

Distrital  500€ 
2525 € 

EQUIPA 
B 

22 Incluído Nível 1 – 275 € 350€ 
Distrital 2ª 

divisão 7500€ 
8 125 € 

TOTAL 172     18275 € 

 

Apoio extra subsídio – isenção de pagamento de taxa de utilização do parque desportivo de Serpa – 

16.040,00€; Campo Sintético = (84h/mêsx9 meses=756hx15,00€/h=11340,00€) + Campo Natural = 

(24h/mêsx9 meses=216hx15,00€/h=3.240,00€) + Pavilhão = (12h/mêsx8 meses=96hx15,00€/h=1440,00 

€) + água e luz. 
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PIENSE SPORTING CLUBE 
 

ESCALÃO Nº ATLETAS 
DESLOCAÇÕE

S 

ENQUADRAMENTO 
MASSAGISTA  COMPETIÇÃO SUBTOTAL 

TÉCNICO 

Infantis 15 
12x50=600 € 
(duas fases) 

Nível 1 – 275 €  
Distrital 

Regular  500 
€ 

2125 € 

Juvenis 
22x50€ = 

1100€ 
10x50€= 

500€ 
Nível 1 – 275 €  

Competição 
Distrital - 

500€ 
2375 € 

Seniores 27   Incluído Nível 1 – 275 € 350 € 
Distrital da 1ª 
divisão -11 

000€ 
11 625€ 

TOTAL 64         16 200€ 

 

Apoio extra subsídio – isenção de pagamento de taxa de utilização do parque desportivo de Pias – 

6.480,00€ (48h/mêsx9 meses=432hx15,00€/h=6480,00€) + água e luz. 

 

CLUBE ATLÉTICO ALDENOVENSE 
 

ESCALÃO Nº ATLETAS DESLOCAÇÕES 
ENQUADRAMENTO 

MASSAGISTA  COMPETIÇÃO SUBTOTAL 
TÉCNICO 

 
Benjamins 

 

12x50€=600 
€ 

6x50= 300€ 
(duas fases) 

Nível 1 –  275 €  
Distrital 

Regular 500 € 
1675 € 

Infantis 
17x50€=850 

€ 
4x50= 200€ Nível 1 – 275 €  

Distrital 
Regular 500 € 

1825 € 

Sénior - 
FUTSAL 

17x50€= 
850€ 

2x120€=240€ 
5x50€=250€ 

Monitor - 150 € 325 € 

Distrital e 
Regional 
Regular - 
1250 € 

3090 € 

Seniores 25   Incluído Nível II – 350 € 350 € 
Distrital da 2ª 

divisão - 7 500 
€ 

 8200 € 

TOTAL 71         14790 € 

 

Apoio extra subsídio – isenção de pagamento de taxa de utilização do parque desportivo e pavilhão de 

Vila Nova – 11.700,00€ (48h/mês x 9 meses = 432hx15,00€/h = 6840,00€) + pavilhão de Vila Nova 

(36h/mêsx9 meses=324hx15,00€/h = 4860,00€) + água e luz. 

 
 
 
 
 



                                                                                                                        Ata n.º 3/2022 – 19 de janeiro 

 

6 
 

CENTRO CULTURA POPULAR DE SERPA 
 

ESCALÃO Nº ATLETAS 
EQUIPAS 

PARTICIPANTES 
ENQUADRAMENTO 

TÉCNICO 
MASSAGISTA  COMPETIÇÃO SUBTOTAL 

Sub-14 15x50 € = 750 € 2x120€= 240€ Grau 2 – 350€  
Competição 

Regional 
750€ 

2090 € 

Sub-18 15x50 € = 750 € 
4x150 €= 600 €  

- 1ª Fase 
Grau 3 – 400 €  

Competição 
Nacional 

1000€ 
2750 € 

Seniores 
(VOLEIBOL) 

Feminino 
10x80 = 800€ 3x150€=450€ Grau 1 – 275 €  

1 600 €  
(3ª divisão 
nacional) 

3125 € 

Seniores 
(ANDEBOL) 

18x100€=1800€ 16x150€=2400€ Grau 3 – 400 € 
Massagista 

350€ 

6 000 €  
(2ª divisão 
nacional) 

 10950 € 

Seniores 
(VOLEIBOL) 

17x80€=1360€ 3x150€=450€ Grau 1 – 275 € 
 

1 600 €  
(3ª divisão 
nacional) 

3685 € 

TOTAL  78           22600 € 

 

Apoio extra subsídio – Isenção de pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Carlos Pinhão – 

12.420,00€ (92h/mêsx9 meses=828hx15,00€/h=12420,00€) + água + luz). 

 

C. F. UNIÃO SERPENSE SPORT CLUBE 
 

ESCALÃO Nº ATLETAS DESLOCAÇÕES 
ENQUADRAMENTO 

MASSAGISTA  COMPETIÇÃO SUBTOTAL 
TÉCNICO 

Seniores 23   Incluído Nível II – 350 € 350 € 
Distrital da 1ª 
divisão -11 

000 € 
11 700€ 

TOTAL 23   11 700€ 

 

Apoio extra subsídio – isenção de pagamento de taxa de utilização do parque desportivo de Serpa – 

8.370,00€; Campo Sintético = (54h/mêsx9 meses=486hx15,00€/h=7290,00€) + Campo Natural = 

(8h/mêsx9 meses=72hx15,00€/h=1080,00€) + água e luz. 
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ASSOCIAÇÃO JOVENS BRINCHES 

 

ESCALÃO 
Nº 

ATLETAS 
DESLOCAÇÕES 

ENQUADRAMENTO 
TÉCNICO 

MASSAGISTA COMPETIÇÃO SUBTOTAL 

 Sénior - 
FUTSAL 

16x50€= 
800€ 

 2x120€ = 240€ 
5x50= 250 € 

Nível I –  275 € 350 € 

Distrital e 
Regional 

Regular -1 250 
€  

2815 € 

TOTAL 16 
    

2815 € 

 

Apoio extra subsídio – isenção de pagamento de taxa de utilização do pavilhão do parque desportivo 
de Serpa - 2 070 € - (12h/mêsx9 meses=108hx15,00€/h=1620,00€) + água e luz. 

 

SOCIEDADE LUSO UNIÃO SERPENSE – Ténis de Mesa 

De acordo com o RMAMA, Anexo I, ponto 3.5 - Outras Modalidades - Apoio a atribuir de acordo com o 
Plano de Atividades, apresenta-se a proposta de 10.000€. 

Campeonato Nacional 2ª divisão de Honra (Seniores), Taça de Portugal, Campeonato Nacional sub-21, 
Campeonatos Associativos, Formação-Juniores, Cadetes, Infantis. Orçamento apresentado no valor de 
17.100€ 

 

CASA DO POVO DE SERPA – Ténis de Mesa 

De acordo com o RMAMA, Anexo I, ponto 3.5 - Outras Modalidades - Apoio a atribuir de acordo com o 
Plano de Atividades, apresenta-se a proposta de 7.000€. 

Campeonato Nacional 2ª divisão (Seniores), Taça de Portugal, Campeonato Nacional Seniores e 
Veteranos, Campeonatos Associativos, Torneios de Ranking Nacional. Orçamento apresentado no valor 
de 12.000€. 

 

ACADEMIA DE KARATÉ DE SERPA 

De acordo com o RMAMA, Anexo I, ponto 3.5 - Outras Modalidades - Apoio a atribuir de acordo com o 
Plano de Atividades, apresenta-se a proposta de 4.600€. 

Academia com sede em Serpa e polos em Pias e Ficalho, num total de 66 karatecas. 

Orçamento apresentado no valor de 5.950€. 

Apoio extra subsídio – Isenção de pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Carlos Pinhão – 3.360,00€ 
(24h/mêsx10 meses=240hx15,00€/h=3600,00€) + água + luz) 
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ÉPOCA DESPORTIVA 2021/2022 – Subsídios a atribuir 

 
ENTIDADE 

 

TOTAL 
ÉPOCA 

2021/2022 

25% - 1ª 
Prestação 

(Com base no 
valor da época 

Desportiva 19/20) 

25% - 2ª 
Prestação 

25% - 3ª 
Prestação 

25% - 4ª 
Prestação 

Isenções de 
utilizações dos 
equipamentos 

desportivos 

Futebol Clube 
de Serpa 

18 275,00 € 5 993,75€ 4 093,75€ 4 093,75€ 4 093,75€ 16.040,00€; 

Clube Atlético 
Aldenovense 

14 790,00 € 4 906,25€ 3 294,58€ 3 294,58€ 3 294,58€ 11.700,00€ 

Sociedade Luso 
União Serpense 

10 000,00€ 2 600,00€ 2 466,66€ 2 466,66€ 2 466,66€ ------ 

Caso do Povo de 
Serpa 

7 000,00 € 1 880,00 € 1 706,66€ 1 706,66€ 1 706,66€ ------ 

Clube Futebol 
União Serpense 

11 700,00 € 2 000,00€ 3 233,33€ 3 233,33€ 3 233,33€ 8.370,00€ 

Piense Sporting 
Clube 

16 200,00 € 4 500,00€ 3 900,00€ 3 900,00€ 3 900,00€ 6.480,00€ 

Centro Cultura 
Popular de 

Serpa 
22 600,00 € 4 850,00€ 5 916,66€ 5 916,66€ 5 916,66€ 12.420,00€ 

Associação de 
Jovens de 
Brinches 

2 815,00 € ----- 1 407,50€ 703,75€ 703,75€ 2 070,00 € 

Academia de 
Karaté de Serpa 

4 600,00 € ---- 2 300,00€ 1 150,00€ 1 150,00€ 3.360,00€ 

TOTAL 107 980,00€ 26 730,00€ 28 319,14€ 26 465,39€ 26 465,39€ 60 440€ 

 
 

O valor total dos subsídios apresentados não é definitivo, uma vez que, os modelos competitivos levam a que alguns 
clubes só no início de 2022 apresentem dados concretos para apreciação e proposta final de subsídio, caso da 
formação e passagem a fases seguintes das várias competições. 
 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 25043. ------------------ 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Gabinete do 

Movimento Associativo, Desporto e Juventude acima transcrita, para apoio à época desportiva 

2021/2022.  

O Sr. Vereador Carlos Alves ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se 

encontrar impedido, nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

5. Anúncio 111695/2021 – Direito de preferência na venda de imóvel sito na Rua dos Quartéis nº6, 

em Serpa- Requerente: Tânia Ângelo 

Nº Pedido - 111695/2021; Data do Anúncio_30-12-2021;Data de Disponibilização no Site-30-12-2021 
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Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação Tânia Ângelo 

 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação 
 

José Alexandre Alves Horta Ramos 
 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação 
 

Tiago Miguel dos Santos Monteiro 
 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - 639 
Descrição em Ficha - 639 
Artigo Matricial - 2548 
Quota Parte - 1/1 
Fração Autónoma - ---- 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI)40 m2 
Área Total 
40 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   

 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua dos Quartéis, número 6 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 6500 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 25-01-2022 
Observações - ---- 
 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 3 de janeiro do corrente ano, 

informa que, considerando a localização do prédio (Rua dos Quartéis, n.º6, em Serpa, na (extinta) Freguesia 

de Salvador), a área bruta privativa (40 m2) e o valor (6.500,00 Euros), a Autarquia não terá interesse em 

exercer o direito de preferência sobre o imóvel.  
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda do 

imóvel sito na Rua dos Quartéis n.º6, em Serpa, pelo valor proposto de 6.500,00€ (seis mil e 

quinhentos euros) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Pedido de Autorização de Queimada na Herdade da Lobata - Requerente:  Jaime Fernando 

Costa Borges Lopes – Ratificação  

De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento na respetiva câmara 

municipal. 

 Deliberação  

Face à urgência na resolução do assunto, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, ratificar o seguinte despacho, proferido pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º e Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Jaime Fernando Costa 

Borges Lopes 

500 

2022.01.12 

2022.01.13 2022.01.12 Herdade da Lobata, 

em Serpa 

 

 

7. Pedido de licenciamento para a instalação de uma central solar fotovoltaica, no prédio rústico 

(art.9- secção S1) em Serpa – Requerente: Diagonal Fortune, Unipessoal Lda. 

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

de 30 de dezembro de 2021, que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------- 

 

A. Análise:  

 

1. Âmbito do pedido:  

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

Licenciamento no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), consagrado pelo Decreto-

lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.  

 

2. Caracterização do pedido:  

Trata-se de um pedido de Licenciamento para a instalação de uma central solar fotovoltaica, constituída por 

duas Unidades de Pequena Produção Fotovoltaica (UPP) com potência total a instalar de 1 993 MVA, 

localizada numa parcela de cerca de 2,82 hectares do prédio rústico denominado “Herdade da Fonte do 

Corcho e Monte do Outeiro”, descrito na CRPSerpa sob o n.º2146/19980924, inscrito na matriz predial sob o 

artigo n.º9 – secção S1, da (extinta) Freguesia de Salvador, descrito com Área Total de 84,6 hectares e Área 

Descoberta de 84,6 hectares.  

A central será ligada diretamente à rede elétrica de serviço público (RESP), não havendo armazenamento 

local de energia. A central será constituída por um conjunto de módulos fotovoltaicos dispostos sobre mesas 

com estrutura metálica, dois postos de transformação e um posto de seccionamento. O método de fixação 

das estruturas metálicas dos painéis ao solo será através de pica (estruturas metálicas diretamente 

enroscadas no solo, sem necessidade de encapsulamento nem fundação de betão).  
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3. Antecedentes do pedido:  

A empresa Requerente procedeu anteriormente à entrega de um Pedido de Informação Prévia, referente à 

mesma pretensão (processo SPO n.º 03/2020/281).  

O pedido agora apresentado, indica que a área do projeto foi deslocada cerca de 40m da localização 

apresentada no âmbito do PIP, mantendo a área de intervenção proposta, o mesmo enquadramento no PDM 

de Serpa (Ordenamento e Condicionantes), encontrando-se mais afastada da “Atalaia das Sesmarias - CNS 

13277” - elemento classificado na categoria de “Valores Patrimoniais: Inventariados bens imóveis”, designado 

na Lista de sítios arqueológicos e monumentos classificados constante no Anexo 3 do Regulamento do PDM 

de Serpa.  

 

 

4. Enquadramento no PDM de Serpa:  

A área onde se pretende intervir enquadra-se, de acordo com o definido no Regulamento do PDM de Serpa:  

Carta de Ordenamento: afeta a: “Espaços Agrícolas: Espaços Agrossilvopastoris” e “Valores Patrimoniais: 

Inventariados bens imóveis”  

Carta de Condicionantes: afeta a: ”REN - Reserva Ecológica Nacional: Área de elevado risco de erosão 

hídrica do solo” e “Sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou exemplares isolados”;  

A área de intervenção localiza-se junto a:  

- elemento classificado na categoria de “Valores Patrimoniais: Inventariados bens imóveis”, designado na 

Lista de sítios arqueológicos e monumentos classificados constante no Anexo 3 do Regulamento do PDM de 

Serpa, como: “Atalaia das Sesmarias - CNS 13277”;  

- marco geodésico.  

 

 

5. Consulta às entidades externas:  

No âmbito do PIP (processo SPO n.º 03/2020/281), foi emitida pela CCDR Alentejo decisão final favorável 

condicionada, “à conclusão do procedimento de Comunicação Prévia no âmbito da REN, devendo ser 

cumpridos os seguintes requisitos:  

- Quantificação da área de REN a ocupar pela central fotovoltaica;  

- Obtenção do parecer de localização da CCDR.”  

 

Entidades consultadas:  

- ICNF, I.P.: parecer favorável  

- DGT: parecer favorável  

- CCDR Alentejo: parecer favorável condicionado: “CCDR Alentejo emitiu, em 23-04-2021, parecer favorável 

condicionado:  

- Deverá ser quantificada da superfície total de REN ocupada pela central fotovoltaica;  

- Atendendo à capacidade instalada da central, a instrução do pedido de licença de produção carece de 

parecer de localização da CCDR, no âmbito da alínea i) do n.º 3 do artigo 33.º-J do D.L. n.º 215-B/2012 de 8 

de outubro - a solicitar pelo requerente.”  

- APA, I.P./ARH Alentejo: parecer favorável condicionado: “APA/ARH Alentejo: emitiu, em 05-04-2020, 

parecer favorável condicionado:  

Deverão ser cumpridos os condicionamentos gerais decorrentes dos IGT em vigor e da legislação setorial 

aplicável, identificados no parecer.”  
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6. Parecer da DGPC/DRCAlentejo:  

Uma vez que a área de intervenção do projeto se localiza junto a um elemento classificado na categoria de 

“Valores Patrimoniais: Inventariados bens imóveis”, designado na Lista de sítios arqueológicos e monumentos 

classificados constante no Anexo 3 do Regulamento do PDM de Serpa, como: “Atalaia das Sesmarias - CNS 

13277”, foi solicitado parecer à Divisão de Cultura e Património, tendo o arqueológo Miguel Serra emitido 

parecer, constante no processo Mydoc n.º I-2177. O mesmo informou que, no caso concreto, a Câmara 

deveria solicitar parecer diretamente à DRCAlentejo. Foi solicitado parecer à DRCAlentejo, que enviou a 

informação à DGPC, para decisão final e notificação, tendo sido a empresa Requerente notificada por aquela 

entidade, de acordo com o parecer emitido, e dado conhecimento do mesmo à Câmara Municipal de Serpa 

(parecer constante em “Ficheiros”).  

O pedido agora apresentado, indica que a área do projeto foi deslocada cerca de 40m da localização 

apresentada no âmbito do PIP (processo SPO n.º 03/2020/281), mantendo a área de intervenção proposta, o 

mesmo enquadramento no PDM de Serpa (Ordenamento e Condicionantes), encontrando-se mais afastada 

da “Atalaia das Sesmarias - CNS 13277”, “(…) salvaguardando, por isso, as preocupações expressas no 

parecer da DRC Alentejo.”  

 

 

7. Medidas Preventivas à Revisão do PDM de Serpa (Aviso n.º 2361/2020):  

De acordo com o definido na alínea a) do n.º1 do Art.º2º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM de 

Serpa (Aviso n.º 2361/2020):  

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

na sujeição a parecer vinculativo das seguintes ações:  

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

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

superior a 1000 m2.  

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

vinculativo a emitir pela Câmara Municipal de Serpa.  

Foi solicitado parecer à DASU, no âmbito do PIP (processo SPO n.º 03/2020/281), tendo a Eng.ª Sónia Neto 

informado o seguinte (Informação n.º 4802/201, constante em “Ficheiros”):  

“O arranque de árvores, referente ao prédio rústico 9-S1 denominado “Herdade da Fonte do corcho e Monte 

do Outeiro” da freguesia de Salvador, fica condicionado ao desenvolvimento de um corredor de proteção 

arbóreo adequado às características locais, por forma a minimizar o impacte paisagístico que estas 

instalações promovem.”  

 

 

8. Interesse do Município:  

De acordo com o previsto no Art.º22º do Regulamento do PDM de Serpa, o pedido deverá ser remetido a 

reunião de Câmara, para deliberação sobre o interesse do Município na instalação da central solar 

fotovoltaica pretendida:  
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Artigo 22.º  

Usos especiais  

1 — Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública e disposições específicas decorrentes da 

aplicação de normas em vigor, a implantação ou a instalação de infraestruturas e equipamentos, 

nomeadamente de vias de comunicação, de saneamento básico, de infraestrutura de gestão de resíduos, de 

telecomunicações, ou de produção, transporte e transformação de energia, de recreio e lazer, entre outros, 

podem ser viabilizadas em qualquer área ou local do território concelhio, desde que o Município reconheça 

que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais, após ponderação 

dos seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental e paisagística das áreas 

afetadas.  

(…)  

3 — A localização e construção de centrais de biomassa, unidade de valorização orgânica parques eólicos, 

parques fotovoltaicos, mini-hídricas ou outras instalações de produção de energia a partir de fonte renováveis, 

bem como aos perímetros que lhes ficarem afetos, aplicam-se, com as devidas adaptações, os critérios de 

avaliação e decisão e a disciplina constantes dos números anteriores.  

(…)  

 

9. Registo Prévio:  

De acordo com o definido no n.º1 do Art.º 27º-B do Decreto-Lei n.º 172/2006, na sua atual redação: “1 - A 

produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, baseada em uma só tecnologia de 

produção, com capacidade máxima instalada até 1 MW e destinada à venda total de energia à rede está 

sujeita a registo prévio e a obtenção de certificado de exploração.”  

A Requerente indica que já procedeu aos registos prévios (UPP 1728 e UPP 1728), encontrando-se a 

decorrer o prazo de 2 anos e 10 meses para a apresentação do pedido de certificado de exploração, 

conforme definido na alínea b) do n.º5 do artigo acima mencionado e Despacho n.º16/DG/2021, de 2 de julho.  

 

10. Elementos entregues:  

De acordo com o indicado no ponto 11.”Construção Civil” da Memória Descritiva_Ramada, deverão ser 

entregues elementos que descrevam os trabalhos aí indicados que se pretendem executar, nomeadamente, 

no que diz respeito à contabilização das áreas a impermeabilizar:  

▪ Execução dos acessos à instalação;  

▪ Construção da vedação do perímetro;  

▪ Execução de estradas interiores com capacidade para o trânsito de veículos;  

▪ Realização das fundações para a estrutura;  

▪ Canalizações para os cabos de potência e controlo;  

▪ Nivelamento e preparação do terreno.  

Deverão também ser indicadas as áreas de implantação e de construção previstas para os equipamentos 

(Postos de Transformação e Posto de Seccionamento).  

De acordo com o definido no n.º15 do Anexo I da Portaria n.º113/2015, de 22 de abril, deverão ser entregues: 

a Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos e a 

Estimativa do custo total da obra.  

O Termo do Autor do projeto de Arquitetura deverá ser subscrito por Técnico habilitado para subscrever 

projetos de Arquitetura, de acordo com o definido na Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redação.  
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Deverá ser entregue o Termo de Coordenador do projeto.  

De acordo com o definido na alínea m) do n.º15 do Anexo I da Portaria n.º113/2015, de 22 de abril, a 

Requerente poderá entregar, desde logo, os projetos de Especialidades exigíveis à pretensão.  

 

11. Comunicação Prévia à CCDRAlentejo:  

A Requerente indica que irá entregar o comprovativo da apresentação da comunicação prévia à 

CCDRAlentejo, logo que o faça junto daquela entidade.  

 

B. Proposta:  

Face ao supra exposto, propõe-se:  

 

B.1) remeter o pedido a reunião de Câmara, conforme indicado no ponto 8., para deliberação sobre o 

interesse do Município na instalação da central fotovoltaica pretendida, de acordo com o previsto no Art.º22º 

do Regulamento do PDM de Serpa: “(…) desde que o Município reconheça que tal não acarreta prejuízos 

inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento locais, após ponderação dos seus eventuais efeitos 

negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental e paisagística das áreas afetadas.”;  

 

B.2) havendo deliberação de Câmara favorável à pretensão, propõe-se enviar n/Ofício à Requerente, a 

informar que deverá completar o pedido, devendo proceder à entrega dos seguintes elementos:  

“De acordo com o indicado no ponto 11.”Construção Civil” da Memória Descritiva_Ramada, deverão ser 

entregues elementos que descrevam os trabalhos indicados que se pretendem executar, nomeadamente, no 

que diz respeito à contabilização das áreas de terreno a impermeabilizar:  

▪ Execução dos acessos à instalação;  

▪ Construção da vedação do perímetro;  

▪ Execução de estradas interiores com capacidade para o trânsito de veículos;  

▪ Realização das fundações para a estrutura;  

▪ Canalizações para os cabos de potência e controlo;  

▪ Nivelamento e preparação do terreno.  

Deverão também ser indicadas as áreas de implantação/construção previstas para os equipamentos que se 

pretendem colocar (Postos de Transformação e Posto de Seccionamento), que deverão constar num Quadro 

Sinóptico, com a descrição das áreas da proposta.  

De acordo com o definido no n.º15 do Anexo I da Portaria n.º113/2015, de 22 de abril, deverão ser entregues 

os seguintes elementos instrutórios que se encontram em falta:  

- Termo de Responsabilidade do Coordenador do projeto;  

- Calendarização da execução da obra, com estimativa do prazo de início e de conclusão dos trabalhos;  

- Estimativa do custo total da obra.  

O Termo do Autor do projeto de Arquitetura deverá ser subscrito por Técnico habilitado para subscrever 

projetos de Arquitetura, de acordo com o definido na Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redação.  

Informa-se que, de acordo com o definido na alínea m) do n.º15 do Anexo I da Portaria n.º113/2015, de 22 de 

abril, poderá entregar, desde logo, os projetos de Especialidades exigíveis à pretensão.  

Relativamente à comunicação prévia a apresentar à CCDRAlentejo, solicita-se informação sobre se a mesma 

já foi submetida àquela entidade.  

Mais se informa, que o processo ficará na situação de suspenso, pelo prazo de 30 dias úteis, a aguardar que 

proceda conforme.” 
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 Deliberação 

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

interesse para o concelho, a instalação da central fotovoltaica, localizada no prédio rústico, inscrito na 

matriz predial sob o artigo 9.º, secção S1, em Serpa. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Representantes do Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº 2 

Em informação datada a 10 de janeiro do corrente ano, a dirigente do Gabinete de Ação Social e Educação 

informa que, atendendo às recentes eleições autárquicas, deverá proceder-se à atualização dos dois eleitos e 

do técnico com assento no conselho geral do Agrupamento de Escolas nº2 de Serpa.  

No último mandato, os representantes da autarquia foram as Vereadoras Odete Borralho e Paula Pais e a 

Chefia Intermédia Sara Romão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear como representantes do 

Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, a Sr.ª Vereadora Odete 

Bernardino Afonso Borralho, a Sr.ª Vereadora Paula de Jesus Godinho Pais Soares e a Chefia 

Intermédia Sara de Guadalupe Abraços Romão. ------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

9. Semana Gastronómica do Queijo 2022 – Proposta de datas e normas de funcionamento 

Sobre o assunto, em informação datada a 10 de janeiro do corrente ano, a Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Estratégico apresenta a seguinte proposta, que se transcreve: 

 

“7ª Semana Gastronómica do Queijo – 18 a 27 de fevereiro 2022  

A Semana Gastronómica do Queijo é uma iniciativa anual e complementar da Feira do Queijo do Alentejo e 

constitui-se como uma forma de valorizar e promover o queijo enquanto elemento importante na gastronomia 

local e como produto turístico,  através da utilização do queijo e dos seus subprodutos na oferta gastronómica 

do concelho,  do incentivo à inovação e a criatividade nos pratos da gastronomia local como forma de cativar 

novos clientes,  para além de ser também um  apoio ao setor da restauração e hotelaria  do concelho ainda 

mais relevante no contexto da pandemia ( e com a referência de que no ano de 2021 esta iniciativa não se 

realizou devido ao facto de só alguns restaurantes estarem abertos e apenas para entregas ao domicilio) 

Propõe-se, embora condicionada à situação de pandemia, que a edição deste ano decorra de 18 a 27 de 

fevereiro, pelo que se envia proposta com as normas de funcionamento ( em anexo) para apreciação e 

deliberação do órgão executivo, tendo em conta  o disposto na lei 75/2013 de 12 de setembro, 

nomeadamente o artigo 23º conjugado com o 33ª , alínea ff),  que estipula que são competências da Câmara 

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

atividade económica de interesse municipal . 
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Normas de funcionamento 

 

1. Enquadramento e objetivos  

1.1. A Semana Gastronómica do Queijo (SGQ 2022) é uma iniciativa promovida anualmente pelo Município 

de Serpa, em fevereiro, através da qual se convidam os estabelecimentos de restauração, hotelaria e 

similares a desenvolver e apresentar nas suas ementas, pratos confecionados com queijo e produtos 

associados. 

1.2.  A SGQ 2021 tem como objetivos: 

- Promover a Feira do Queijo do Alentejo, que decorre no Parque de Feiras e Exposições de Serpa; 

- Promover o recurso Queijo e a sua importância para a sustentabilidade do território; 

- Promover a utilização do Queijo e dos seus subprodutos na oferta gastronómica do concelho; 

- Incentivar a inovação e a criatividade nos pratos da gastronomia local, como forma de cativar novos 

clientes; 

- Promover a gastronomia como património cultural e produto turístico; 

- Apoiar os agentes económicos e o setor da restauração e hotelaria no quadro da situação atual de 

pandemia. 

 

2. Âmbito  

 A SGQ 2022 é aberta a todos os estabelecimentos de restauração e similares do concelho de Serpa, 

incluindo unidades hoteleiras, que disponham de instalações próprias para fornecimento de refeições. 

 

3. Formas de Participação  

3.1. A participação é gratuita mas os estabelecimentos interessados em aderir à SGQ 2022 deverão efetuar a 

inscrição prévia através do preenchimento de formulário próprio, que se encontra disponível no site do 

município – www.cm-serpa.pt. Este formulário pode ser também solicitado ao CADES – Centro de Apoio 

ao Desenvolvimento Económico de Serpa, presencialmente ou através do e-mailcades@cm-serpa.pt.

  

3.2. As inscrições para a SGQ 2022 decorrem de 20 a 31 de janeiro de 2022; 

3.3. Constituem-se como critérios de participação a qualidade e atratividade do prato proposto e a sua 

adequação aos objetivos da iniciativa;  

3.4. Cada estabelecimento deverá enviar, juntamente com a inscrição, a receita de um dos pratos 

disponibilizado durante a SGQ 2022; 

3.5. Para registo fotográfico do referido prato deverá ser agendada a sessão com os serviços do município. 

 

 

4. Funcionamento  

4.1. Durante o período em que decorrer a SGQ 2022 cada estabelecimento apresentará um prato ou mais 

prato(s) confecionados com queijo ou produtos relacionados. 

4.2. São definidas 5 modalidades de participação, podendo o estabelecimento optar pela modalidade ou 

modalidades que entender mais adequada: 

- Entrada 

- Prato principal 

- Sobremesa  

http://www.cm-serpa.pt/
mailto:cades@cm-serpa.pt
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- Menu de degustação/Petisco    

- Pequeno-almoço 

4.3. O estabelecimento responsabiliza-se pela existência dos pratos durante o horário de funcionamento da 

SGQ 2022. Em caso de rotura de stock, recomenda-se que seja oferecida ao cliente a hipótese de consumir 

uma alternativa, que cumpra os objetivos da SGQ 2022. 

 

5. Certificados de participação  

Será atribuído a cada um dos estabelecimentos aderentes um certificado de participação. 

 

6 .Promoção e Divulgação 

6.1. O município de Serpa garante a divulgação e publicidade da SGQ 2022, bem como a lista dos 

estabelecimentos participantes.  

6.2. O município de Serpa assegura a elaboração de uma brochura contendo os pratos apresentados na SGQ 

2022, a receita do prato selecionado pelo participante e a respetiva fotografia, bem como a indicação do 

estabelecimento e o nome do cozinheiro; 

6.3. O município disponibilizará aos estabelecimentos participantes materiais promocionais específicos. 

6.4. Todas as fotografias dos pratos confecionados serão publicadas nas plataformas de comunicação 

municipais; 

6.5. Os estabelecimentos participantes garantem a colocação em local bem visível do cartaz da iniciativa e 

outro material de divulgação a fornecer pelo município, durante o período da iniciativa. 

7. A realização da SGQ 2022 ficará condicionada à evolução da situação epidemiológica e às regras e 

orientações definidas.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da 7ª Semana Gastronómica do 

Queijo, de 18 a 27 de fevereiro de 2022, e respetivas normas de funcionamento, acima transcritas. ------ 

 

 

10. Apoio à Atividade Económica – Proposta de revogação de deliberações de atribuições de lotes 

e atribuição de novos lotes na Zona Industrial de Serpa 

Procedeu-se à análise da informação, datada a 13 de janeiro do corrente ano, emitida pela Chefe da Divisão 

de Desenvolvimento Estratégico, que a seguir se transcreve: 

 

“Face à necessidade de dar resposta a vários pedidos de lotes na Zona Industrial de Serpa para instalação de 

empresas e verificando-se que alguns dos lotes anteriormente atribuídos não tiveram qualquer evolução nem 

não cumpriram as condições exigíveis, e noutros casos, foi a própria evolução dos processos que levou  a 

alterações das necessidades inicialmente previstas, apresenta-se a seguinte proposta.  

Por constituir atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento económico, de acordo com o 

disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) do Anexo I do Decreto-lei 75/2013 de 12 de setembro (Regime 

Jurídico das Autarquias Locais) e porque de acordo com o mesmo Decreto-lei, artigo 33, alíneas g) e ff) 

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

promover o desenvolvimento de atividades relacionadas com atividade económica de interesse municipal,  

caso assim seja entendido, deve esta proposta ser objeto de apreciação pelo Órgão Executivo. 
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1. Lote 35 da Zona Industrial de Serpa - Proposta de revogação da deliberação de Câmara 

Municipal  

O lote nº 35 da 2ª fase da Zona Industrial de Serpa foi atribuído em reunião do órgão executivo de 04 de 

novembro de 2015 à “Biodamasco - Agrupamento de Produtores Biológicas ACE” para a instalação de uma 

indústria de transformação de fruta. 

Por solicitação do titular, foi deliberado em reunião do órgão executivo de 25 de julho de 2018, a alteração de 

titularidade para “Palma e Vez - Transformação de produtos biológicos, Lda” 

Apesar dos vários contactos havidos, não foram cumpridos os prazos estipulados no Acordo Protocolar 

assinado, nem para o pedido de licenciamento, tendo, entretanto, a empresa tido uma candidatura aprovada 

para a instalação de uma unidade de transformação. Por conseguinte, foi deliberado em reunião do órgão 

executivo de 2 de setembro de 2020, a revogação da deliberação de 4 de novembro de 2015, caso o titular 

não apresentasse o pedido de licenciamento num prazo máximo de 3 meses e iniciasse a obra num prazo de 

3 meses.  

Como, até ao momento os prazos acima estabelecidos não foram cumpridos, e tendo o titular agora 

informado, em resultado de novos contactos, que não pretende avançar com o projeto, propõe-se: 

 

- Que,  tendo em consideração a deliberação de 2 de Setembro de 2020,  a Câmara Municipal 

revogue as deliberações de 04 de novembro de 2015 e de  25 de julho de 2018, respeitantes à 

atribuição do lote nº35 da 2ª fase da Zona Industrial de Serpa, a “Palma e Vez - Transformação 

de produtos biológicos, Lda”,  inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4020, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº 3835/20141029, União das Freguesias de Serpa( 

Salvador e Santa Maria) com a área de 2.173,90m2 , por conveniência de cessação dos efeitos 

desse ato. 

 

2. Proposta de revogação de atribuição do lote 45 e atribuição do lote 35 da Zona Industrial de 

Serpa 

O lote 45 da 2ª fase da Zona Industrial de Serpa, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4002, União 

das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) com a Descrição na Conservatória do Registo Predial 

3710/20130520, com a área de 712.00m2, foi atribuído à empresa “Cardinal D`Outono, Lda” em reunião do 

órgão executivo de 28 de dezembro de 2020.  Por solicitação do titular foi deliberado em reunião do órgão 

executivo de 17 de fevereiro de 2021 a alteração de titularidade para “Daniel Evaristo, Lda”. 

A atribuição do lote regeu-se pelo cumprimento do prazo de 3 meses para apresentação do Pedido de 

Licenciamento e de 6 meses para o início da obra.  

Apesar dos vários contactos havidos, não foram cumpridos os prazos estipulados. Em resultado de novos 

contactos, o titular informou agora que por necessidades logísticas do projeto, pretende um lote com uma 

área superior, e manifestou interesse no lote 35 da 2ª fase da Zona Industrial de Serpa, pelo que se propõe: 

 

- Que sejam revogadas as deliberações proferidas pelo órgão executivo em reuniões de 28 de 

dezembro de 2020 e 17 de fevereiro de 2020 respeitante a atribuição do lote 45 da 2ª fase da Zona 

Industrial de Serpa à “Cardinal D`Outono, Lda”, denominação substituída para “Daniel Evaristo, 

Lda”, prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4002, União das Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), com a área de 712.00m2, por conveniência de cessação dos efeitos 

desses atos; 
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- Que seja atribuído à empresa “Daniel Evaristo, Lda”, NIPC 515 689 742, o lote 35 da 2ª fase da 

Zona Industrial de Serpa, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4020, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº 3835/20141029, União das Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), com a área de 2.173,90m2. 

 

 

3. Proposta de revogação de atribuição do lote 5 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova 

de São Bento e atribuição do lote 45 da Zona Industrial de Serpa  

O lote 5 da 2º fase da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento, com a área de 880,00m2, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3107, descrito sob o nº5304/20170206, foi atribuído em reunião 

do órgão executivo de 8 de setembro de 2021 a Ana Isabel Paixão Frade, Empresária em Nome Individual, 

explorando a marca Casa Paixão, para a construção de uma unidade de fabrico de produtos de pastelaria,  

A titular informou agora que, após a aprovação da candidatura ao “Programa Operacional Competividade e 

Internacionalização” apresentada pela empresa “Vareia e Paixão Lda” e por questões logísticas, pretende 

instalar a unidade de produção em Serpa, tendo manifestado interesse na aquisição de um lote de terreno na 

Zona Industrial de Serpa. 

Propõe-se: 

- Que seja revogada a deliberação proferida em reunião do órgão executivo, realizada em 8 de 

setembro de 2021, respeitante à atribuição do lote 5 da 2º fase da Zona de Atividades 

Económicas de Vila Nova de São Bento, prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3107, 

à empresa “Vareia e Paixão Lda” por conveniência de cessação dos efeitos desse ato; 

 

- Que seja atribuído o lote 45 da 2ª fase da Zona Industria de Serpa com artigo matricial - 4002, 

União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) com a Descrição na Conservatória do 

Registo Predial 3710/20130520, com a área de 712.00m2, à empresa “Vareia e Paixão Lda”. 

 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade:  

1. Revogar as deliberações de 04 de novembro de 2015 e de 25 de julho de 2018, respeitantes à 

atribuição do lote nº35 da 2ª fase da Zona Industrial de Serpa, a “Palma e Vez - Transformação 

de produtos biológicos, Lda”, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4020, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº 3835/20141029, União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) com a área de 2.173,90m2 , por conveniência de cessação dos 

efeitos desse ato. 

 

2. Revogar as deliberações proferidas pelo órgão executivo em reuniões de 28 de dezembro de 

2020 e 17 de fevereiro de 2020, respeitante a atribuição do lote 45 da 2ª fase da Zona Industrial 

de Serpa à “Cardinal D`Outono, Lda”, denominação substituída para “Daniel Evaristo, Lda”, 

prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4002, União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), com a área de 712.00m2, por conveniência de cessação dos efeitos 

desses atos e atribuir à empresa “Daniel Evaristo, Lda”, NIPC 515 689 742, o lote 35 da 2ª fase 
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da Zona Industrial de Serpa, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4020, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº 3835/20141029, União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria), com a área de 2.173,90m2. 

 

3. Revogar a deliberação proferida em reunião do órgão executivo, realizada em 8 de setembro 

de 2021, respeitante à atribuição do lote 5 da 2º fase da Zona de Atividades Económicas de 

Vila Nova de São Bento, prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3107, à empresa 

“Vareia e Paixão Lda” por conveniência de cessação dos efeitos desse ato e atribuir o lote 45 

da 2ª fase da Zona Industrial de Serpa, com artigo matricial - 4002, União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) com a descrição na Conservatória do Registo Predial 

3710/20130520, com a área de 712.00m2, à empresa “Vareia e Paixão Lda”.-----------------------------  

 

 

11. Transmissão do direito de ocupação de lugar no Mercado Municipal de Serpa – Requerente: 

Maria José Ramos Vale de Rãs 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 10 de janeiro do 

corrente ano, informa que, perante o pedido formulado por Maria José Ramos Vale de Rãs, por E/146/2022, 

de 05/01, verifica-se que a requerente solicita autorização à câmara municipal para transmitir o seu direito de 

ocupação do café do mercado municipal de Serpa, a Ana da Conceição Ramos Vale de Rãs Pereira. 

 

1-Normas legais aplicáveis 

A atribuição dos espaços do mercado municipal de Serpa deverá ser efetuada de harmonia com as regras 

definidas no Regulamento do Mercado Municipal de Serpa, publicado no D.R, 2ª série, de 17/02/2020, do qual 

se salientam algumas normas que se consideram mais relevantes para a decisão do pedido em apreço. 

De acordo com o disposto no artigo 9º a atribuição dos espaços de venda no mercado municipal deve ser 

realizada com periodicidade regular, através de procedimento público. 

Conforme se encontra previsto no artigo 17º nº1 do mencionado, o direito de ocupação dos lugares de venda 

de carácter permanente é intransmissível por ato entre vivos, admitindo o nº 2 a transmissão por morte, desde 

que o cônjuge sobrevivo ou descendentes se mostrem interessados. 

Foi estipulado no artigo 40º do mesmo regulamento que “os operadores económicos ou vendedores que à 

data da entrada em vigor do presente regulamento já forem titulares do direito de ocupação dos espaços de 

venda mantém o direito de ocupação pelo prazo de 3 anos a contar da entrada em vigor do presente 

regulamento.” 

2- Do pedido 

A requerente é titular do contrato de concessão desse espaço assinado em 06/05/2021, celebrado ao abrigo 

do disposto no artigo 9º e 40º do regulamento, sem procedimento público e por determinado prazo, sem 

possibilidade de renovação, assim como foram celebrados outros contratos com outros operadores 

económicos que eram titulares de contratos, antes das obras de remodelação do edifício do mercado.  

De acordo com o previsto na cláusula terceira do contrato, a concessão de ocupação de espaço foi atribuída 

pelo período de 3 anos, com inicio com a sua assinatura, não podendo ser renovado e devendo proceder-se a 
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abertura de procedimento para atribuição de lugar de venda decorrido esse prazo, ao abrigo do disposto nos 

artigos 40º e 9º do regulamento do mercado municipal em vigor. 

3-Apreciação do pedido 

Tendo em consideração as normas invocadas e o contrato celebrado, poder-se-á justificar que existem 

fundamentos fortes para o pedido formulado não merecer deferimento. 

Todavia, considerando que a exploração do café tem sido feita pela requerente e pela sua irmã, Ana da 

Conceição Ramos Vale de Rãs Pereira, em estreita colaboração, há muitos anos, e até a denominação que 

as mesmas deram ao espaço, “As Manas”, faz essa prova, poderá o pedido acolher melhor apreciação. 

Nesta situação, atendendo à natureza especial da concessão de espaço destinado a café, bem como do 

prazo dessa ocupação, que teve início em junho de 2021 e, considerando que, a interessada na transmissão, 

sua irmã, é sua colaboradora, conhece o negócio e os clientes, e estes também a conhecem, reconhecendo-

se a boa gestão e dinamização do espaço atribuído, admito que a câmara municipal possa autorizar essa 

transmissão, a título excecional, até final do prazo do contrato, por aplicação do disposto no mencionado 

artigo 40º. do citado Regulamento do Mercado Municipal de Serpa. 

Assim se entendendo, o contrato a formalizar, com a interessada na concessão do espaço, deverá ser regido 

pelas mesmas cláusulas do contrato assinado em 06/05/2021, devendo a taxa de ocupação mensal ser de 

182,40€ (cento e oitenta e dois euros e quarenta cêntimos), de acordo com deliberação do órgão executivo 

proferida em reunião realizada em 08/09/2021, em que foi deliberado a aprovação de retificação de áreas dos 

espaços do mercado municipal e correspondentes valores das taxas, devendo a mesma apresentar a 

documentação exigida para a formalização do contrato. 

Findo esse prazo será aberto procedimento público para a atribuição do direito de ocupação desse espaço. 

4- Proposta de decisão 

Compete à Câmara Municipal a gestão do mercado municipal, conforme previsto no artigo 5º do 

Regulamento, pelo que se apresenta a seguinte proposta: 

“Considerando a informação técnica prestada e que a exploração do café do mercado municipal “As 

Manas” tem sido efetuada pela titular do contrato de concessão, assinado em 06/05/2021, Maria José 

Ramos Vale de Rãs,  e pela irmã, Ana da Conceição Ramos Vale de Rãs Pereira, em estreita 

colaboração entre ambas, com boa gestão e dinamização do espaço atribuído, propõe-se que a 

exploração do espaço seja efetuada até ao término do contrato, 06/06/2024, por Ana da Conceição 

Ramos Vale de Rãs Pereira, autorizando-se a transmissão do direito de ocupação, a título excecional. 

Ao abrigo do disposto no artigo 40º. do Regulamento do Mercado Municipal de Serpa, publicado no 

D.R, 2ª série, de 17/02/2020, autoriza a formalização do contrato de concessão do direito de 

ocupação do espaço do café, sito no mercado municipal de Serpa, com Ana da Conceição Ramos 

Vale de Rãs Pereira, nas mesmas condições em que foi assinado o contrato em 06/05/2021, sem 

possibilidade de renovação, devendo fazer prova que reúne os requisitos legais para o exercício da 

atividade, que apresenta a situação contributiva regularizada perante autoridade tributária e 

segurança social, que que o pagamento das rendas desse espaço se encontram regularizados e de 

que não tem dívidas para com o município de Serpa.” --------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

De acordo com a informação técnica, e considerando que a exploração do café do mercado municipal 

“As Manas” tem sido efetuada pela titular do contrato de concessão, assinado em 06/05/2021, Maria 

José Ramos Vale de Rãs,  e pela irmã, Ana da Conceição Ramos Vale de Rãs Pereira, em estreita 

colaboração entre ambas, com boa gestão e dinamização do espaço atribuído, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, que a exploração do espaço seja efetuada até ao término do contrato, 

06/06/2024, por Ana da Conceição Ramos Vale de Rãs Pereira, autorizando-se a transmissão do direito 

de ocupação, a título excecional. 

Ao abrigo do disposto no artigo 40º. do Regulamento do Mercado Municipal de Serpa, publicado no 

D.R, 2ª série, de 17/02/2020, foi ainda deliberado, autorizar a formalização do contrato de concessão 

do direito de ocupação do espaço do café, sito no mercado municipal de Serpa, com Ana da 

Conceição Ramos Vale de Rãs Pereira, nas mesmas condições em que foi assinado o contrato em 

06/05/2021, sem possibilidade de renovação, devendo fazer prova que reúne os requisitos legais para 

o exercício da atividade, que apresenta a situação contributiva regularizada perante autoridade 

tributária e segurança social, que o pagamento das rendas desse espaço se encontram regularizados 

e que não tem dívidas para com o município de Serpa. 

 

12. Proposta de apoios às IPSS’s do concelho no âmbito das medidas de combate à pandemia 

Covid 19 – III Fase de Candidatura de 2021 

A Dirigente do Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 12 do corrente mês de janeiro, 

refere que, apresentaram candidatura aos apoios no âmbito da prevenção da pandemia COVID 19, nesta III e 

última Fase 2021, as seguintes Instituições: 

- Santa Casa da Misericórdia de Serpa 

- Associação Flor do Enxoé 

- Centro Social Nossa Senhora das Pazes 

- Lar S. Bento 

- Centro Social e Paroquial de Brinches 

 

O apoio sob a forma de subsídio às instituições, é regulado pelo normativo aprovado em reunião de câmara 

de 28 de Abril de 2021 e tem o cabimento sequencial nº23486. 

Conforme apreciação efetuada pelos serviços às despesas pagas pelas instituições e consideradas até aos 

montantes elegíveis e mediante 50% de comparticipação enunciados em sede de critérios, propõe: 
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Instituição 
Despesas 

Apresentadas 
Elegíveis 

50% 
Comparticipação 

Limite Máximo de 
Comparticipação 
de acordo com 

Critérios de Apoio 

Subsídio a 
Transferir (inclui 

eventuais 
deduções de 
apoios nas 2 

fases 
anteriores) 

SMS- Santa Casa da Misericórdia 
de Serpa 

31 117,46 € 15 558,73 € 9 929,08 € 9 929,08 € 

Associação Flor do Enxoé 
13 219,84 € 6 609,92 € 3 348,84 € 2 106,99 € 

Centro Social Nossa Senhora das 
Pazes 

6 994,75 € 3 497,38 € 9 929,08 € 3 497,38 € 

Lar de São Bento 13 641,49 € 6 820,75 € 9 929,09 € 6 820,75 € 

Centro Paroquial de Brinches 14 664,73 € 7 332,37 € 9 929,09 € 7 332,37 € 

TOTAL 79 638,27 € 39 819,14 € 43 065,18 € 29 686,56 € 

           OB A FOA DE SUBSÍDIO ÀS IPSS (PREVENÇÃO COVID 19)  
A Santa Casa da Misericórdia de Serpa, com as valências ERPI e SAD, apresentou despesas totais 

consideradas elegíveis no valor de 31117,46 euros referentes ao período de Janeiro a 31 de Dezembro de 

2021; a estas corresponde um total de 50% de comparticipação de 15 558,73 €, o que ultrapassa o limite total 

passível de apoio: 9929,08 €, verba a transferir para a instituição. 

 

A Associação Flor do Enxoé, com a valência SAD, apresentou despesas totais consideradas elegíveis no 

valor de 13 219,84 euros referentes ao período de Junho a 31 de Dezembro de 2021; a estas corresponde 

um total de 50% de comparticipação de 6 609,92 € o que ultrapassa o limite total passível de apoio: 3 348,84 

€ (em acordo 33 utentes). Na reunião de 7 de Julho de 2021 (I Fase de Candidaturas) havia sido deliberado 

um apoio de 1241,85 euros à instituição, o que, cumulativamente ao agora proposto (2106,99€), perfaz o 

limite máximo anual passível de apoio (3348,84 euros). 

 

O Centro Social Nossa Sr.ª das Pazes, com as valências ERPI e SAD, apresentou despesas totais 

consideradas elegíveis no valor de 6994,75 euros referentes ao período de Agosto a 31 de Dezembro de 

2021; a estas corresponde um total de 50% de comparticipação de 3497,38 €. A este montante acresce o de 

2370,22€ deliberado em reunião de câmara de 18 de agosto de 2021 (II Fase candidaturas). Os dois apoios 

totalizam 5867,6€, o que não ultrapassa o limite total passível de apoio (9929,08€). 

 

O Lar de S. Bento, com as valências ERPI e SAD, apresentou despesas totais consideradas elegíveis no 

valor de 13641,49€ euros referentes ao período de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021; a estas corresponde 

um total de 50% de comparticipação de 6820,75 €, o que não ultrapassa o limite total passível de apoio: 

9929,08 €. 
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O Centro Social e Paroquial de Brinches, com as valências ERPI e SAD, apresentou despesas totais 

consideradas elegíveis no valor de 14664,73€ euros referentes ao período de Janeiro a 31 de Dezembro de 

2021; a estas corresponde um total de 50% de comparticipação de 7332,37 €, o que não ultrapassa o limite 

total passível de apoio: 9929,08 €. 

 

Face ao exposto, coloca-se a deliberação de Câmara, de acordo com candidaturas apresentadas e critérios 

associados, o subsídio total de 29 686,56€. 

 
A Unidade de Gestão Financeira, procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 23486. --------------------- 
 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir às IPSS do concelho, um subsídio total no 

valor de 29 686,56€ (vinte e nove mil seiscentos e oitenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos), 

com a seguinte distribuição pelas instituições:  

- Santa Casa da Misericórdia de Serpa – 9.929,08€ 
- Associação Flor do Enxoé– 2.106,99€ 
- Centro Social Nossa Senhora das Pazes -  3497,38€ 
- Lar SBento -  6.820,75€ 
- Centro Social e Paroquial de Brinches – 7.332,37€ 

 

 

13. Proposta de Acordo de Colaboração para a Reabilitação e Modernização da Escola Secundária 

de Serpa entre o Ministério da Educação e o Município de Serpa 

O Gabinete de Ação Social e Educação, informa que, com base no processo de negociação iniciado em 

fevereiro de 2017, entre o Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Serpa, para a prossecução das 

obras de reabilitação e modernização da Escola Secundária de Serpa, a serem executadas no âmbito da 

Programa Operacional Regional Alentejo 2020, com um custo total da empreitada estimado em 3.428.235,31 

€, cabendo ao Ministério da Educação, bem como ao Município o pagamento de 7,5% deste custo, 

respetivamente, 257.117,66 € para ambas as partes, o que corresponde a metade da contrapartida nacional. 

O Ministério da Educação enviou o Acordo de Colaboração para a Reabilitação e Modernização da Escola 

Secundária de Serpa a 10.12.2021.  

Propõe-se para apreciação, a Minuta do respetivo Acordo, para posterior celebração entre as partes: 

Ministério da Educação e Município de Serpa.  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

E 

MUNICÍPIO DE SERPA 

 

ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE SERPA 

 

ESTADO PORTUGUÊS, através do Ministério da Educação, neste ato representado por S. Exa. a Secretária 

de Estado da Educação, Inês Pacheco Ramires Ferreira, adiante designado por “Ministério da Educação”;  
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E,  

MUNICÍPIO DE SERPA, neste ato representado por S. Exa. o Presidente da Câmara Municipal, João 

Francisco Efigénio Palma, adiante designado por “Município”;  

 

QUANDO, em conjunto, referidas, designadas por “Partes”,  

 

CELEBRAM o presente Acordo de Colaboração (o “Acordo”) com base no disposto no n.º 1 do artigo 17.º 

do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, na sua redação atual, que estabelece o Regime de 

Celebração de Contratos-Programa, e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

159/2014, de 27 de outubro, na sua redação atual, que estabelece as regras gerais de aplicação dos 

programas operacionais e dos programas de desenvolvimento rural financiados pelos fundos europeus 

estruturais e de investimento, para o período de programação 2014-2020, e no n.º 2 do artigo 39.º da Portaria 

n.º 60-C/2015, de 2 de março, na sua atual redação, que aprova o Regulamento Específico do Domínio do 

Capital Humano, bem como no disposto no artigo 22.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação 

atual, que aprova o Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, que se rege pelo 

seguinte clausulado:  

 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

1. O Acordo define condições de transferência para o Município de competências para intervenções de 

reabilitação e modernização da Escola Secundária de Serpa (a “Escola”), a executar no âmbito do Programa 

Operacional Regional ALENTEJO2020.  

2. O objeto definido no número anterior cumpre o objetivo das Partes de elegibilidade do Município, enquanto 

entidade beneficiária, nos termos e com os efeitos do disposto no artigo 39.º da Portaria n.º 60-C/2015, de 2 

de março.  

 

Cláusula 2.ª 

Competências do Ministério da Educação 

1. Ao Ministério da Educação compete:  

a) Apoiar, através da Direção de Serviços da Região Alentejo da Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, a solicitação do Município, na definição do programa de intervenção de reabilitação e 

modernização da Escola Secundária de Serpa;  

b) Aprovar o programa funcional de referência para o Projeto, tendo em conta as necessidades e 

disponibilidades da Rede Escolar, depois de analisada a proposta da Comissão de Acompanhamento, de 

acordo com os números 1 e 2 da Cláusula 5.ª;  

c) Dar parecer tempestivo sobre os projetos de arquitetura e especialidades para reabilitação e modernização 

da Escola Secundária de Serpa;  

d) Apoiar os órgãos de administração e gestão do Agrupamento de Escolas nº2 de Serpa, no 

desenvolvimento regular das atividades letivas; 
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e) Transferir para o Município o montante de 257.117,66 € (duzentos e cinquenta e sete mil, cento e 

dezassete euros e sessenta e seis cêntimos) para pagamento de metade do valor da contrapartida pública 

nacional da empreitada de requalificação e modernização da Escola, nos seguintes termos: 

 i. No ano económico de 2022, o montante de 128.558,83 € (cento e vinte oito mil, quinhentos e cinquenta e 

oito euros e oitenta e três cêntimos); 

ii. No ano económico de 2023, o montante de 128.558,83 € (cento e vinte oito mil, quinhentos e cinquenta e 

oito euros e oitenta e três cêntimos).  

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, transita para o ano económico subsequente o montante que 

eventualmente não seja transferido devido a atrasos na execução da empreitada; não podendo tais atrasos 

ultrapassar o ano de 2024 sob pena de caducar a obrigação de pagamento, sem prejuízo de vir a ser fixada 

exigência de menor prazo em acordo, legislação ou regulamentação posterior.  

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da Câmara Municipal de Serpa 

1. Ao Município compete:  

a) Assegurar a elaboração dos projetos de arquitetura e especialidades para a reabilitação e modernização 

do edificado e dos arranjos exteriores incluídos no perímetro da Escola; 

b) Solicitar tempestivamente os pareceres dos serviços do Ministério da Educação previstos no respetivo 

aviso para apresentação de candidaturas;  

c) Obter todos os pareceres legalmente exigíveis;  

d) Assumir o encargo com comparticipação pública nacional da empreitada de reabilitação e modernização da 

Escola Secundária de Serpa, no montante que exceda o valor previsto na alínea e) do n.º 1 da Cláusula 2.ª, 

resultante do valor de adjudicação, resultante de eventuais custos adicionais, revisão de preços ou outros; e) 

Assegurar a posição de dono da obra, lançando os procedimentos de acordo com os projetos aprovados 

pelos serviços do Ministério da Educação, adjudicar as obras nos termos previstos no Código dos Contratos 

Públicos, bem como garantir a fiscalização e a coordenação da empreitada; f) Garantir o financiamento da 

empreitada e o pagamento ao adjudicatário, através de dotações orçamentais inscritas, aprovadas e visadas 

nos termos legais.  

2. Do exercício das competências previstas no número anterior é dado constante e atualizado conhecimento 

ao Ministério da Educação.  

Cláusula 4.ª 

Despesas com as obras de reabilitação e modernização da Escola 

1. O custo da empreitada de beneficiação da Escola, é estimado em 3.428.235,31 € (três milhões, 

quatrocentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e cinco euros e trinta e um cêntimos).  

2. O Ministério da Educação paga ao Município, por conta da boa execução da empreitada, o montante de 

257.117,66 € (duzentos e cinquenta e sete mil, cento e dezassete euros e sessenta e seis cêntimos), 

correspondente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do custo estimado da empreitada e a metade da 

contrapartida pública nacional, previsto na alínea e) da Cláusula 2.ª, através da dotação orçamental respetiva.  

3. O Município suporta o montante remanescente da contrapartida pública nacional, estimado em 257.117,65 

€ (duzentos e cinquenta e sete mil, cento e dezassete euros e sessenta e cinco cêntimos), correspondente a 
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7,5% (sete vírgula cinco por cento) do custo estimado da empreitada e a metade da contrapartida pública 

nacional, através das rubricas orçamentais respetivas.  

4. Para efeitos de aplicação do disposto no n.º 2 desta Cláusula, o Município envia ao Ministério da Educação 

os autos de medição da empreitada, devidamente aprovados, dispondo este do prazo de 30 dias para 

proceder ao respetivo pagamento até ao limite do montante previsto para cada ano nos termos da alínea e) 

da Cláusula 2.ª.  

5. Os restantes 85% (oitenta e cinco por cento), no valor máximo de 2.914.000,00 € (dois milhões, 

novecentos e catorze mil euros) são suportados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no 

âmbito do Programa Operacional Regional ALENTEJO2020.  

 

Cláusula 5.ª 

Acompanhamento, controlo e incumprimento na execução do Acordo 

1. Com a assinatura do Acordo é constituída uma comissão de acompanhamento composta por um 

representante do Ministério da Educação, designado pela Direção de Serviços da Região Alentejo da 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, um representante do Município, por este designado, e pelo 

Diretor do Agrupamento de Escolas nº2 de Serpa.  

2. À comissão referida no número anterior cabe coordenar a execução da empreitada com o desenvolvimento 

regular das atividades letivas.  

 

3. O Acordo pode ser revogado, a todo o tempo, por acordo entre as Partes.  

4. As Partes encontram-se reciprocamente obrigadas a cumprir os deveres e direitos de consulta e 

informação, bem como de pronúncia sobre o eventual incumprimento do Acordo.  

5. O incumprimento por qualquer das Partes das suas obrigações constitui fundamento de resolução do 

Acordo pela outra Parte.  

6. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o incumprimento pelo Município das responsabilidades 

constantes da Cláusula 3.ª determina a resolução do presente acordo, não podendo este exigir, seja a que 

titulo for, compensação ou indemnização a pagar pelo Ministério da Educação por encargos em que tenha 

incorrido na sua execução ou por conta desta.  

 

Cláusula 6.ª 

Prazo de vigência 

O presente contrato produz efeitos a partir da data da sua publicação em Diário da República e vigora até à 

receção da empreitada.  

 

Cláusula 7.ª 

Publicação 

Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de dezembro, fica o Município 

responsável pela remessa do Acordo para publicação na 2.ª série do Diário da República.  
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O presente Acordo de Colaboração é assinado em duplicado, destinando-se um exemplar ao Ministério da 

Educação e outro exemplar ao Município, considerando-se cada um destes como exemplar original e, no seu 

conjunto, o mesmo acordo.  

 

Lisboa, 26 de novembro de 2021,  

 

ASSINATURAS  

A Secretária de Estado da Educação,  

 

(Inês Ramires)  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Serpa,  

 

 

(João Francisco Efigénio Palma) 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta apresentada, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

teor do Acordo de Colaboração para a Reabilitação e Modernização da Escola Secundária de Serpa, a 

celebrar entre o Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Serpa, acima transcrito. ------------------ 

 

14. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 9, referente ao dia 18 de 

janeiro de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.860.139,03 € (um milhão, oitocentos e sessenta mil, 

cento e trinta e nove euros e três cêntimos) e 56.077,64€ (cinquenta e seis mil, setenta e sete euros e 

sessenta e quatro cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

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

 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais para solicitar o ponto 

de situação do processo de candidatura sobre o percurso pedestre da Serra de Vila Verde de Ficalho, projeto 

em parceria com a Junta de Freguesia e a Talefe – Associação para o Desenvolvimento Sociocultural de Vila 

Verde de Ficalho. 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Carlos Alves disse que iria verificar a situação do processo com os 

respetivos serviços, para posterior informação.  

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais questionou ainda sobre a planificação/cronograma de remodelação das ruas do 

concelho, para o corrente ano e quando irá a Câmara reunir com as Juntas de Freguesia para 

prosseguimento dos processos de delegação de competências.  
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O Sr. Presidente respondeu que irá verificar o assunto do cronograma de intervenção nos arruamentos com 

os respetivos serviços e quanto aos protocolos de delegação de competências, podem ser prorrogados por 

seis meses, no entanto, o assunto está a ser analisado, tendo em vista a sua revisão. -------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite perguntou se já existe data prevista para inicio da intervenção no edifício do 

posto da GNR de Brinches, tendo o Sr. Presidente respondido que o edifício é propriedade da Câmara 

Municipal, mas tem sido utilizado pela GNR e na sequência da reunião realizada com as forças de segurança, 

a autarquia ficou a aguardar informação por parte da GNR, sobre o tipo de intervenção que é necessário fazer 

e aquilo que consideram prioritário. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão começou por fazer referência à participação que entregou no Serviço de 

Atendimento ao Público, sobre a revisão do PDM e perguntou se existe vontade por parte da Câmara de 

reativar a rádio Guadalupe, pois considera que seria importante para os munícipes e para as empresas. 

Alertou ainda para a situação em que se encontra o “espelho de água”, na zona da Cruz Nova, em Serpa e 

em relação ao bairro que se encontra ao lado do cineteatro de Serpa, alerta para a necessidade de se fazer 

um corte das árvores, pois estão a tapar a visibilidade das casas tradicionais desse Bairro e pergunta qual é a 

participação do Município no PRR - Plano de Reestruturação e Resiliência. 

Agradece ainda a informação que a Sr.ª Vereadora Odete lhe prestou por email, sobre a situação de um idoso 

que vive em Pias, na sequência da sinalização que fez, a dar conhecimento das más condições em que esse 

munícipe vive e gostava de saber, a nível concelhio, que outras entidades existem que prestam apoio a 

idosos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente, em relação à Rádio Guadalupe, explicou que deixou de existir a partir do momento em que 

não foi contemplada com a atribuição de licença, na fase em que o Governo atribuiu licenças a nível nacional, 

além de que o município não tem intervenção direta no assunto, por se tratar de uma iniciativa privada.  

Sobre o espelho de água no loteamento da Cruz Nova, diz que a situação já está sinalizada e está a ser 

elaborado um projeto para substituir o equipamento que atualmente existe e será feita uma intervenção na 

zona envolvente, tendo o Sr. Vereador Francisco Godinho acrescentado que o assunto está a ser tratado pela 

Arquiteta Paisagística da autarquia, e pretende-se reformular o pavimento e substituir o espelho de água por 

outro elemento, em que o espaço fique embelezado e funcional.  

O Sr. Presidente disse ainda que poderá verificar-se com os respetivos serviços, a situação das árvores que 

se encontram no espaço verde junto ao bairro e verificar também o processo do PRR.  

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho explicou que o acompanhamento social aos idosos é feito através da Rede 

Social, em que existem representantes de várias entidades e diversas áreas, bem como através da Conselho 

Local de Ação Social e existe também a Comissão do Idoso e as Juntas de Freguesia também são sensíveis 

a estes problemas e colaboram com as diversas entidades. Sobre a situação em concreto do idoso de Pias, 

informa que já estava sinalizada e está a ser acompanhada há alguns anos. -------------------------------------------- 

 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 14 de janeiro 

«Na sequência da intervenção do Sra. Vereadora Ana Cristina Véstia Moisão, na reunião do Órgão Executivo 

realizada no dia 21 de dezembro, sobre a posição do executivo, face ao levantamento dos carris e dos 
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valores que estão associados, o Sr. Presidente informa que, de acordo com a informação verbal prestada 

pela IP Beja, não existe nenhum procedimento de venda relativo ao ramal de Moura, existindo, no entanto, 

relativamente a outros ramais desativados.» 

 

Dia 17 de janeiro 

Sobre as questões colocadas pelo Sr. Vereador Tomé Panazeite, na reunião do Órgão Executivo, realizada 

no dia 9 de dezembro do ano transato, sobre as obras clandestinas, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento 

do Território, presta a seguinte informação sobre o assunto: 

1-(…)sobre a obra ilegal em Serpa, junto aos silos, pergunta se houve ou não, ligação à rede para 

fornecimento de água.(..) 

- O Fornecimentos de agua, foi efetuado através do processo 2020/AG-Agua/ 125, na data de 08/09/2021, 

após a execução da demolição de parte da construção, por forma a que a mesma ficasse com dimensão 

inferior a 10m2, ( obra isenta de controlo prévio). 

2-(…)sobre a obra ilegal que está localizada à entrada de Vila Nova de S.Bento, tendo havido notificação para 

a sua demolição, pergunta quanto tempo está previsto para que a pessoa ainda possa fazer a legalização da 

obra, caso seja possível.  

- No que respeita à obra ilegal,  localizada à entrada de Vila Nova de S.Bento, presume-se que seja a obra 

sita no prédio 270 da secção H da Freguesia de Vila Nova de São Bento., processo de reposição  2019/Au-

lic/23 e processo de embargo 2019/au-emb/8. 

À imagem dos restantes processos de reposição da legalidade, este também foi suspenso face à situação de 

pandemia, uma vez que existia dificuldade em efetuar diligencias, para a sua regularização neste período. 

Findo o prazo de suspensão, foi enviada nova notificação a solicitar esclarecimentos, sob pena de aplicação 

de medidas mais gravosas. 

- Acresce informar que, mesmo que já tenha sido emitida uma ordem de demolição, o infrator pode sempre 

efetuar a regularização de uma obra ilegal se tal se mostrar viável. 

No caso em concreto, até à presente data, não foram apresentados quaisquer elementos que indiquem uma 

possível regularização. 

3- Diz ainda que, no cruzamento de Vila Nova de S.Bento, em direção ao Cruzeiro, encontra-se outra obra 

clandestina em andamento e pergunta que informação tem a autarquia sobre esta situação.  

A obra em questão têm vindo a ser monitorizada pela fiscalização, foi levantada participação na data de 

10/12/2021 e o embargo será realizado na data de 11de Janeiro de 2022 . 

 

4-Sobre estas construções clandestinas na periferia das localidades, se elas continuam a persistir, considera 

que se deve tomar alguma medida.  

 

Os órgãos administrativos competentes estão obrigados a adotar as medidas adequadas de tutela e 

restauração da legalidade urbanística, quando sejam realizadas operações urbanística, em desconformidade,  

que podem consistir no embargo como meio de suspensão de trabalhos, na legalização da obra ( se tal for 

viável), na  determinação da demolição, por parte do infrator ou por posse administrativa. 
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Para cada uma destas medidas, existe um processo administrativo associado, o qual pode culminar na 

demolição e/ou em processo crime, que terá seguimento em tribunal. 

 

 

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: 

 

 Pedido de apoio financeiro – Comissão de Festas de Serpa em Honra a Nossa Senhora de 

Guadalupe 

 Pedido de apoio financeiro – Moto Clube Vila Verde de Ficalho “Os Zangões do Chança” 

 Casa do Povo de Pias – Proposta de atribuição de subsídio  

 Proposta de atribuição de subsídios às Associações Desportivas Época 2021/2022   

 Anúncio 111695/2021 – Direito de preferência na venda de imóvel sito na Rua dos Quartéis nº 6, em 

Serpa - Requerente: Tânia Ângelo 

 Direito de preferência na venda de imóvel sito na Rua Manuel Dias Nunes nº18, em Serpa – 

Requerente: Mercedes da Conceição Caeiro Caetano 

 Pedido de autorização de Queimada na Herdade da Lobata – Requerente: Jaime Fernando Costa 

Borges Lopes 

 Pedido de licenciamento para a instalação de uma central solar fotovoltaica no prédio rústico (art.9- 

secção S1) em Serpa – Requerente: Diagonal Fortune, Unipessoal Lda. 

 Representantes do Município no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas nº2 

 Semana Gastronómica do Queijo 2022 – Proposta de datas e normas de funcionamento 

 Apoio à Atividade Económica – Proposta de revogação de deliberações de atribuições de lotes e 

atribuição de novos lotes na Zona Industrial de Serpa 

 Transmissão do direito de ocupação de lugar no Mercado Municipal de Serpa – Requerente: Maria 

José Ramos Vale de Rãs 

 Proposta de apoios às IPSS’s do concelho no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid 19 

– III Fase de Candidatura de 2021 

 Proposta de Acordo de Colaboração para a Reabilitação e Modernização da Escola Secundária de 

Serpa entre o Ministério da Educação e o Município de Serpa 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15h45 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.  
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    O Presidente da Câmara      A Secretária 

                                             
_____________________________                                              _____________________ 

   João Francisco Efigénio Palma          Anabela Baleizão Cataluna 


