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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 9/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 20 

de abril 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 8/2022 

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 8, relativa à reunião realizada no dia 30 de março, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção da Sr.ª Vereadora Paula Pais, por não ter 

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

 

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

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

assuntos:  

 

1. Prestação de Contas relativa ao ano de 2021 

2. Revisão n.º 1 – Receita, despesa e GOP 

3. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

4. Revisão do Modelo de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa – Alteração  

5. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

6. Licenças de recinto improvisado 

7. Licenças de recinto itinerante  

8. Proposta de protocolo para cedência da escola primária dos Sopos 

9. Proposta de protocolo de colaboração com o Turismo de Portugal, IP no âmbito do Programa + 

Próxima 

10. Anúncio n.º 48960/2022 – Direito de preferência do prédio sito na Rua de Mértola, n.º 5 em Serpa  

11. Anúncio n.º 49102/2022 – Direito de preferência do prédio sito na Rua de S.Roque, n.º7, em 

Serpa  

12. Anúncio n.º 50788/2022 – Direito de preferência do prédio sito na Rua João Valente, n.º 5 em 

Serpa  

13. Proposta de atribuição de subsidio às associações com funcionamento por ano civil – Ano de 2022 

14. Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de S.Bento – Proposta de apoio pontual 

15. Clube Atlético Aldenovense – Proposta de atribuição de subsidio para aquisição de viatura 

16. Procedimento para a aquisição e manutenção de desfibrilhadores – Repartição de encargos 

17. Procedimento para arrendamento do bar do Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia – Procedimento 

deserto 

18. Empreitada de requalificação das Ruas das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa – 

Trabalhos complementares 



_________                                                                                        Ata n.º 9 /2022 – 20 de abril 

 

3 
 

19. Lote 20 do Loteamento de Cabeço de Azinho, em A-do-Pinto 

20. Lote 25 do Loteamento de Cabeço de Azinho, em A-do-Pinto 

21. Vistoria ao abrigo do art.º 89.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro, nos prédios sito na Rua do 

Carril, n.º 3 e 7 em Vila Verde de Ficalho – Requerente: José Francisco Valente Calvinho 

22. Projeto de arquitetura para construção de uma unidade agro-alimentar (lagar de azeite), nos lotes 

1 e 2 da ZAE de Pias – Declaração de caducidade do processo  

23. Proposta de apoio ao Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S.Bento para deslocação a 

Lisboa, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Voz 

24. Proposta de aprovação do projeto de execução “Sombreamento da Rua do Calvário – Serpa” 

25. Proposta de valor para venda do livro de fotografia “Peroguarda 58/59” 

26. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

27. Resumo Diário da Tesouraria 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Prestação de Contas relativa ao ano de 2021 

Nos termos da alínea l) do n.º 2 do art.º25 e alínea i) do n.º1 do art.º33 da Lei nº75/2013 de 12 setembro 

na sua redação atual, foi deliberado, por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos da CDU e três votos 

contra dos eleitos do PS e Chega, submeter à Assembleia Municipal, para apreciação e votação, o 

documento de Prestação de Contas relativo ao ano de 2021, cuja cópia se anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante, constituído pelos seguintes elementos: Relatório de Gestão; Demonstrações 

Financeiras; Demonstrações Orçamentais e Outros Documentos. ------------------------------------------------------ 

 

Declaração de voto do CHEGA 

«Votei contra o ponto 1 – Prestação de Contas relativa ao ano de 2021, declarando as razões do meu 

sentido de voto: 

 - Recebi 24 horas antes a informação, 299 páginas de leitura; 

 - Pela importância do referido documento, uma vez que se trata do “prestar contas” da autarquia; 

 - Porque já vem sendo prática comum e começa a ser intolerável. 

 

Serpa, 20 de abril de 2022 

Vereadora eleita pelo Partido Chega, Ana Moisão»  

 

 

Declaração de voto do Partido Socialista 

«Relativamente ao ponto 1 da Ordem de Trabalhos, os Vereadores do PS votam contra, considerando o 

envio tardio da documentação a analisar. 

Os Vereadores referem que 24 horas para analisar documentos importantes, onde se reflete o trabalho 

desenvolvido durante um ano, não pode chegar ao conhecimento da oposição no dia anterior. 

Considerando, o artigo 6.º do Regimento da Câmara Municipal, nos pontos 4 e 5 (A ordem do dia deve ser 

entregue a todos os membros com a antecedência de dois dias úteis sobre a data de início da reunião | A 

ordem do dia é acompanhada de todos os documentos necessários para habilitar os membros da Câmara 
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Municipal a participar na discussão das matérias dela constantes), claramente neste caso não foi 

cumprido. 

Recordamos que, não de forma recorrente, já aconteceu a documentação a analisar chegar inclusive no 

próprio dia, no entanto, não relativizando os assuntos a considerar, nunca nos opusemos e inclusive nos 

disponibilizamos a colaborar. 

 

 20 de abril de 2022 

Os Vereadores do PS 

Paula Pais 

Tomé Panazeite» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

2. Revisão n.º 1 – Receita, despesa e GOP 

De acordo com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) e 33º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos da CDU e 

três abstenções dos eleitos do PS e Chega, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a primeira 

revisão ao orçamento da Receita e da Despesa e Grandes Opções do Plano (PPI e AMR), de acordo com 

documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------ 

 

3. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa  

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

Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 14 do corrente mês de abril, onde refere que, pela publicação 

da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, foi iniciado o processo de transferência de competências para as 

Autarquias Locais, posterior e sucessivamente concretizado por diversos diplomas sectoriais. Na área da 

Educação, tal veio a acorrer pela publicação do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro. 

Não obstante a oposição reiteradamente manifestada pela Assembleia Municipal de Serpa, a transferência 

de competências concretizou-se no dia 1 de abril de 2022, conforme determinado pelo n.º 2, do artigo 76º, 

do referido Decreto-Lei, na redação do Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, envolvendo a transição 

de 117 (116+1) trabalhadores não docentes dos Agrupamentos de Escolas de Serpa. 

Conforme resulta do disposto no n.º 1, do artigo 42º do Decreto-Lei n.º 21/2019, “os mapas de pessoal das 

câmaras municipais preveem os postos de trabalho do pessoal não docente dos agrupamentos de escolas 

e escolas não agrupadas da rede escolar pública do Ministério da Educação localizados nos respetivos 

territórios, necessários ao respetivo funcionamento”. 

Neste sentido, procede-se à necessária alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2022, 

conforme documento, que a seguir se apresenta.  

Não se procedeu ao cabimento prévio da despesa, considerando que a transição do pessoal para a 

autarquia decorre de imposição legal e que aquela será suportada mediante transferência mensal do 

Fundo de Financiamento da Descentralização.  Previamente, será apreciada pela Assembleia Municipal 

de Serpa, a proposta de revisão do Orçamento Municipal para 2022, que integra, em sede de receita e 

despesa, as verbas necessárias à transição do pessoal não docente. 
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Considerando que, nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea 

ccc), do n.º 1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 

3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal aprovar, manter ou alterar o Mapa de Pessoal do Município, propõe o assunto para 

apreciação da Câmara Municipal e posterior envio à Assembleia Municipal, para deliberação. 

 

 
 

 

 Deliberação 

Face ao exposto e nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a 

alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do 

n.º2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, foi deliberado, por maioria, com 

quatro votos a favor dos eleitos da CDU e três abstenções dos eleitos do PS e Chega, submeter à 

aprovação do Órgão Deliberativo, a proposta de 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal.  

 

 

4. Revisão do Modelo de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa – 

Alteração  

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

Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 14 do corrente mês de abril, onde refere que, por deliberação 

da Assembleia Municipal de Serpa, de 25 de fevereiro de 2022, foi definido, designadamente, o número 
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máximo total de subunidades orgânicas (catorze), a ter em consideração no âmbito da revisão do modelo 

de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa. 

Sucede que, à data, não foi considerada a transferência do Pessoal não Docente, a efetuar dos 

Agrupamentos de Escolas de Serpa, conforme determinado pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto (Lei-

Quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais) e 

subsequente Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, porquanto não era ainda certo que tal 

transferência se concretiza-se (por exemplo, a transferência de competências na área da Ação Social, foi 

novamente adiada para 1 de janeiro de 2023). 

Verificando-se agora que: 

- A transferência de competências se concretizou no dia 1 de abril e que o pessoal transferido integra um 

Coordenador Técnico e um Chefe de Serviços de Administração Escolar (Carreira Subsistente); 

- De acordo como disposto no n.º 1, do artigo 42º do Decreto-Lei n.º 21/2019, “os mapas de pessoal das 

câmaras municipais preveem os postos de trabalho do pessoal não docente dos agrupamentos de escolas 

e escolas não agrupadas da rede escolar pública do Ministério da Educação localizados nos respetivos 

territórios, necessários ao respetivo funcionamento”. 

- Se encontra em curso o processo de revisão do Modelo de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município 

de Serpa, sendo de todo conveniente que a nova estrutura já reflita esta realidade; 

- Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, de harmonia com o disposto no 

artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, definir o número máximo total de subunidades 

orgânicas; 

Propõe, de harmonia com os artigos 25º, n.º 1, alínea m) e 33º, n.º 1, alínea ccc), ambos do Anexo I, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e demais legislação, oportunamente invocada, que a Câmara 

Municipal submeta a deliberação da Assembleia Municipal de Serpa a revisão do número máximo total de 

subunidades orgânicas anteriormente aprovado (catorze), de forma a contemplar os recursos transferidos 

dos Agrupamentos Escolares de Serpa, fixando-se aquele máximo em 16 (dezasseis).-------------------------- 

 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente, explicando a necessidade de se adaptar o Mapa de Pessoal da 

autarquia, em função daquilo que se recebeu das escolas e existiam dois funcionários com carreiras 

subsistentes, que foi necessário enquadrar no quadro de pessoal. ----------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite disse que a estratégia continua a não ser a mais correta, pois já se está a 

admitir pessoas, sem saber na prática, as necessidades do serviço e torna-se um exagero em termos de 

vencimentos, e acha que não se está a ter em conta as necessárias contingências, pois não sabemos com 

aquilo que poderemos contar no futuro. Diz que os eleitos do PS irão votar contra, mas não é um voto 

contra as pessoas, mas sim contra a forma como foi conduzido este processo. ------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente disse que compreende a posição tomada pelos eleitos do PS, quando se alterou o 

modelo de estrutura orgânica, no passado mês de fevereiro, mas agora considera que é 

descontextualizada, pois a única alteração efetuada está relacionada com as duas pessoas que 
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pertenciam à escola e que têm que ser enquadradas no mapa de pessoal da autarquia. Não está a ser 

criado nada de novo, a autarquia tem que se adaptar àquilo que foi obrigada a aceitar.  

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse que não tem a mesma interpretação dos eleitos do PS, pois 

infelizmente, a autarquia tem que fazer esta alteração, decorrente da transferência de competências e por 

compreender essa situação, irá votar favoravelmente o assunto. -------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com os artigos 25º, n.º 1, alínea m) e 33º, n.º 1, alínea ccc), ambos do Anexo I, da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com cinco votos a favor 

da CDU e Chega e dois votos contra do PS, submeter à Assembleia Municipal, a revisão do número 

máximo total de subunidades orgânicas anteriormente aprovado (catorze), de forma a contemplar 

os recursos transferidos dos Agrupamentos Escolares de Serpa, fixando-se aquele máximo em 16 

(dezasseis).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

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, unanimidade, isentar 

do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas de 
Serpa 

4605 
2022.03.23 

Festas em honra de N.ª Sr.ª 
de Guadalupe 

14 a 19 de abril  

Ruido, recinto 
improvisado e 

ocupação da via 
pública 

 
55,90€ 

Comissão de Festas de 
Pias 

4691 
2022.03.24 

Baile 
Dia 2 de abril 

Ruido 20,00€ 

 4870 
2022.03.29 

Brincadeira com vacas 
Dia 25 de abril 

Recinto improvisado 15,15€ 

Junta de Freguesia de 
Vila Verde de Ficalho 

4008 
2022.03.14 

Mercadinho de artesanato e 
produtos locais 
Dia 2 de abril 

Ocupação de 
espaço em via 

pública 

20,00€ 

Associação Talentos de 
Vale de Vargo 

5306 
2022.04.05 

Festa comemorativa do 25 
de Abril 

Ruido 20,00€ 

 
 

Comissão de Festas de 
Brinches 

5404 
2022.04.06 

Festas de Brinches 
Largo 25 de Abril 

29 de abril a 1 de maio 
Fogo de artificio no dia 30/04 

Ruido e recinto 
improvisado 

 
55,00€ 

 5417 
2022.04.06 

Festas de Brinches 
Largo do Poço Novo 

29 de abril a 1 de maio  

Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 
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5.1. Proposta de isenção de pagamento de taxas de utilização de viaturas municipais 

5.1.1. Futebol Clube de Serpa 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em informação datada de 23 de março do 

corrente ano, refere que o Futebol Clube de Serpa solicita isenção de pagamento de utilização do 

autocarro, nas deslocações com a equipa sénior no Campeonato de Portugal. 

Assumindo o Futebol Clube de Serpa um papel de destaque no desenvolvimento desportivo do Concelho, 

mais concretamente na prática de futebol, com duas equipas seniores e essencialmente com vários 

escalões de formação e tendo em conta que a participação no Campeonato de Portugal de Seniores 

masculinos se considera de manifesto e relevante interesse municipal na divulgação do Concelho de 

Serpa, com base no Regulamento de Utilização e Cedência de Viaturas - artigo 30º, propõem a isenção de 

pagamento de taxas, no valor de 4 320,00 € (referente a 4 000Km percorridos em 12 deslocações em 

2021 e 2022, anos que suportam a época desportiva). --------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do artigo 30.º do Regulamento de 

Utilização e Cedência de Viaturas e 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 de utilização de viaturas municipais, o Futebol Clube de Serpa, relativamente às 

deslocações efetuadas em 2021 e 2022, cujo valor total era de 4.320,00€--------------------------------------- 

 

 

5.1.2. Centro de Cultura Popular de Serpa 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em informação datada de 23 de março do 

corrente ano, refere que oCentro de Cultura Popular de Serpa solicita isenção de pagamento de utilização 

do autocarro, nas deslocações com a equipa sénior no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. 

Assumindo o Centro de Cultura Popular de Serpa um papel de destaque no desenvolvimento desportivo 

do Concelho, mais concretamente na prática de andebol, com duas equipas seniores e essencialmente 

com vários escalões de formação e tendo em conta que a participação no Campeonato Nacional da 2ª 

divisão de seniores masculinos se considera de manifesto e relevante interesse municipal na divulgação 

do Concelho de Serpa, com base no Regulamento de Utilização e Cedência de Viaturas - artigo 30º, 

propõem a isenção de pagamento de taxas, no valor de 5 076,00 € (referente a 4 700Km percorridos em 

13 deslocações em 2021 e 2022, anos que suportam a época desportiva). ------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do artigo 30.º do Regulamento de 

Utilização e Cedência de Viaturas e 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 de utilização de viaturas municipais, o Centro de Cultura Popular de Serpa, relativamente 

às deslocações efetuadas em 2021 e 2022, cujo valor total era de 5.076,00€.  --------------------------------- 
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6. Licenças de recinto improvisado 

6.1. Comissão de Festas de Pias 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 30 de março, refere que a 

Comissão de Festas de Pias pretende a emissão de licença para recinto improvisado, para a realização de 

uma “brincadeira com vacas”, no dia 25 de abril de 2022, com início às 15h00 e término às 19h00, nas 

instalações da Junta de Freguesia, na Estrada de Brinches, em Pias (doc. 4869de 29 de março). 

 

Foram apresentados os seguintes elementos: 

- Declaração da Junta de Freguesia de Pias, autorizando a realização do evento; 

- Seguro de responsabilidade civil – organização de eventos tauromáquicos; 

- Termo de responsabilidade da Comissão de Festas de Pias, declarando assumir a responsabilidade 

sobre todos os danos pessoais e patrimoniais, que possam ocorrer com a estrutura do recinto destinado à 

brincadeira com vacas. 

 

De acordo com o artigo 5º do Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 268/2009, de 29/09, verifica-se que o requerimento só se considera devidamente instruído para 

efeitos do n.º 1 se for acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Identificação do promotor; 

b) Tipo de evento; 

c) Período de funcionamento e duração do evento; 

d) Local, área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, 

instalações sanitárias, planta com disposição e número de equipamentos de diversão, sua 

tipologia ou designação e demais atividades; 

e) Último certificado de inspeção de cada equipamento, quando o mesmo já tenha sido objeto de 

inspeção; 

f) Plano de evacuação em situações de emergência. 

 

De referir, que a aprovação da licença deverá respeitar o exposto nos pontos 1 e 2 do artigo 16º, Dec-Lei 

n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29-09, ou seja, 

prevê-se o pagamento da taxa devida para o período de duração do evento e só depois a entidade 

licenciadora analisa o pedido e sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, 

nomeadamente no que respeita a condições higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de 

cinco dias sobre o despacho de aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. Segundo o ponto 

2, do referido DL, o despacho de aprovação constitui licença de funcionamento.  

Pelo exposto, verifica-se que se encontram em falta alguns dos elementos referidos na alínea d), uma vez 

que apenas é descrito o local, assim como os elementos descritos nas alíneas e) e f), no entanto, foi 

apresentado um Termo de Responsabilidade, assinado por membros organizadores do evento, onde 

declaram assumir a responsabilidade sobre todos os danos pessoais e patrimoniais, que possam ocorrer 

com a estrutura do recinto destinado à “brincadeira com vacas”. 

 

Caso se opte pela emissão da licença, deverá ser dado cumprimento às medidas definidas pela DGS 

(Direção Geral de saúde) no âmbito da realização do evento em contexto covid. 
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Atendendo à localização proposta junto à estrada nacional EN392, deverá ser garantido um afastamento à 

mesma de cerca de 170m, por forma a não existir interferência com a zona de jurisdição rodoviária, 

definida no âmbito da Lei nº 34/2015, de 27/04, na sua atual redação. 

Deverá ainda ser dado cumprimento a todos os requisitos junto da DGAV (Direção Geral de Alimentação e 

veterinária). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

emissão da licença de recinto improvisado, para a realização de uma “brincadeira com vacas”, no 

dia 25 de abril, devendo ser dado cumprimento às medidas definidas pela DGS, no âmbito da 

realização do evento em contexto Covid e a todos os requisitos junto da DGAV (Direção Geral de 

Alimentação e veterinária). 

Atendendo à localização proposta junto à estrada nacional EN392, deverá ser garantido um 

afastamento à mesma de cerca de 170m, por forma a não existir interferência com a zona de 

jurisdição rodoviária, definida no âmbito da Lei nº 34/2015, de 27/04, na sua atual redação. 

 

 

6.2. Comissão de Festas de Serpa em honra de N.ª Sr.ª de Guadalupe 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 6 do corrente mês de 

abril, refere que a Comissão de Festas de Serpa em Honra de N.ª Sr.ª de Guadalupe, solicita a licença de 

recinto improvisado para a realização das Festas em Honra de Nossa Senhora de Guadalupe, entre os 

dias 14 e 19 de abril de 2022, no horário entre as 10.00h e as 06.00h, a instalar na Praça da República e 

no Largo da Corredoura, em Serpa (doc. 4602 de 23 de março). 

O licenciamento de recintos improvisados deverá cumprir com o definido no Decreto-Lei n.º 268/2009, de 

29 de setembro, na sua atual redação, que estabelece o regime do licenciamento dos recintos itinerantes 

e improvisados, bem como as normas técnicas e de segurança aplicáveis à instalação e funcionamento 

dos equipamentos de diversão instalados nesses recintos, devendo o pedido ser instruído com os 

elementos constantes no Art.º 15º do diploma mencionado. 

 

De acordo com o definido no Art.º 16º do mesmo diploma, uma vez efetuado o pagamento da taxa devida 

para o período de duração do evento, a entidade licenciadora analisa o pedido e a sua conformidade com 

as disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente, no que respeita a condições higieno-

sanitárias. 

O despacho de aprovação do pedido constitui licença de funcionamento.  

Face ao exposto, submetem à consideração Superior o deferimento do pedido de emissão da licença, 

para a instalação de recinto improvisado solicitada. 

Havendo despacho Superior favorável ao deferimento do pedido, propõe-se que a entidade organizadora 

seja também informada de que, no que diz respeito à atual situação pandémica, a licença fica 

condicionada às diretrizes emitidas pela DGS que se encontrem em vigor, aquando da realização do 

evento, devendo ser cumpridas as normas de segurança, legais e regulamentares aplicáveis. 
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Atendendo à data do evento (entre 14 e 19 de abril) e considerando que a reunião da Câmara Municipal 

foi alterada para o dia 20 de abril, colocam à consideração do Sr. Presidente o deferimento do pedido e 

posterior ratificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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 despacho do Sr. 

Presidente, datado de 11 do corrente mês de abril, respeitante ao deferimento do pedido de licença 

de recinto improvisado, para as Festas de Serpa, realizadas entre 14 e 19 de abril. ----------------------- 

 

 

6.3. Comissão de Festas de Brinches 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 7 de abril, refere que a 

Associação Comissão de Festas de Brinches em Honra de Nossa Senhora da Consolação, solicita a 

licença para recinto improvisado, para a realização das “Festas de Brinches 2022”, no Largo 25 de Abril, 

em Brinches, entre os dias 29 de abril de 2022 e 01 de maio de 2022, tendo horário previsto entre as 

20.00h e as 07.00h (doc.5402 de 6 de abril).  

O pedido vem acompanhado de uma Declaração da Junta de Freguesias de Brinches, a indicar a 

cedência do espaço no Largo 25 de Abril, para a realização do evento. 

O licenciamento de recintos improvisados deverá cumprir com o definido no Decreto-Lei n.º 268/2009, de 

29 de setembro, na sua atual redação, que estabelece o regime do licenciamento dos recintos itinerantes 

e improvisados, bem como as normas técnicas e de segurança aplicáveis à instalação e funcionamento 

dos equipamentos de diversão instalados nesses recintos. 

 

É indicado no pedido, que a Requerente irá proceder posteriormente à entrega de cópia da apólice do 

seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais da entidade organizadora do evento.  

Conforme definido no art.º 19º do diploma mencionado acima, o promotor do evento de diversão deve 

assegurar, nos termos da legislação aplicável à segurança privada, as medidas necessárias à manutenção 

da ordem no respetivo recinto, devendo, ainda, informar a força policial competente na zona onde se situe 

o recinto do evento, da realização do mesmo e dos respetivos períodos de funcionamento e duração, com 

a antecedência adequada. 

De acordo com o definido no Art.º 16º do mesmo diploma, uma vez efetuado o pagamento da taxa devida 

para o período de duração do evento, a entidade licenciadora analisa o pedido e a sua conformidade com 

as disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente no que respeita a condições higieno-

sanitárias. 

O despacho de aprovação do pedido constitui licença de funcionamento.  

Face ao exposto, submetem à consideração Superior o deferimento do pedido, condicionado à 

apresentação, até ao momento do levantamento da licença, de cópia da apólice do seguro de 

responsabilidade civil e de acidentes pessoais da entidade organizadora do evento. 

 

Havendo despacho Superior favorável ao seu deferimento, propõe-se que a entidade organizadora seja 

também informada de que, no que diz respeito à atual situação pandémica, a licença fica condicionada às 

diretrizes emitidas pela DGS que se encontrem em vigor, aquando da realização do evento. 
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Informam ainda que, de acordo com o definido no Art.º 19º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de 

setembro, na sua atual redação, o promotor do evento de diversão deve assegurar, nos termos da 

legislação aplicável à segurança privada, as medidas necessárias à manutenção da ordem no respetivo 

recinto, devendo, ainda, informar a força policial competente na zona onde se situe o recinto do evento, da 

realização do mesmo e dos respetivos períodos de funcionamento e duração, com a antecedência 

adequada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

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

emissão da licença de recinto improvisado, para a realização das Festas de Brinches, no Largo 25 

de Abril, entre os dias 29 de abril e 1 de maio de 2022, ficando condicionada à apresentação da 

apólice do seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais da entidade organizadora do 

evento, aquando do levantamento da licença. 

Deve ainda ser dado cumprimento às diretrizes emitidas pela DGS que se encontrem em vigor, 

aquando da realização do evento e o promotor deve assegurar, nos termos da legislação aplicável 

à segurança privada, as medidas necessárias à manutenção da ordem no respetivo recinto, 

devendo, ainda, informar a força policial competente na zona onde se situe o recinto do evento, da 

realização do mesmo e dos respetivos períodos de funcionamento e duração, com a antecedência 

adequada. 

 

6.4. Comissão de Festas de Brinches 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 7 de abril, refere que a 

Associação Comissão de Festas de Brinches em Honra de Nossa Senhora da Consolação, solicita a 

licença para recinto improvisado, para a realização das “Festas de Brinches 2022”, no casão da Junta de 

Freguesia de Brinches, sito no Largo do Poço Novo, em Brinches, entre os dias 29 de abril de 2022 e 01 

de maio de 2022, tendo horário previsto entre as 20.00h e as 06.00h (doc. 5414 de 6 de abril). 

O pedido vem acompanhado de uma Declaração da Junta de Freguesias de Brinches, a indicar a 

cedência do espaço do casão da respetiva Junta de Freguesia, sito no Largo do Poço Novo, em Brinches, 

para a realização do evento. 

 

O licenciamento de recintos improvisados deverá cumprir com o definido no Decreto-Lei n.º 268/2009, de 

29 de setembro, na sua atual redação, que estabelece o regime do licenciamento dos recintos itinerantes 

e improvisados, bem como as normas técnicas e de segurança aplicáveis à instalação e funcionamento 

dos equipamentos de diversão instalados nesses recintos. 

É indicado no pedido, que a Requerente irá proceder posteriormente à entrega de cópia da apólice do 

seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais da entidade organizadora do evento e da planta 

de evacuação.  

Conforme definido no Art.º 19º do diploma mencionado acima, o promotor do evento de diversão deve 

assegurar, nos termos da legislação aplicável à segurança privada, as medidas necessárias à manutenção 

da ordem no respetivo recinto, devendo, ainda, informar a força policial competente na zona onde se situe 

o recinto do evento, da realização do mesmo e dos respetivos períodos de funcionamento e duração, com 

a antecedência adequada. 
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De acordo com o definido no Art.º 16º do mesmo diploma, uma vez efetuado o pagamento da taxa devida 

para o período de duração do evento, a entidade licenciadora analisa o pedido e a sua conformidade com 

as disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente no que respeita a condições higieno-

sanitárias. 

O despacho de aprovação do pedido constitui licença de funcionamento.  

Face ao exposto, submetem à consideração Superior o deferimento do pedido, condicionado à 

apresentação, até ao momento do levantamento da licença, de cópia da apólice do seguro de 

responsabilidade civil e de acidentes pessoais da entidade organizadora do evento e da planta de 

evacuação. 

 

Havendo despacho Superior favorável ao seu deferimento, propõem que a entidade organizadora seja 

também informada de que, no que diz respeito à atual situação pandémica, a licença fica condicionada às 

diretrizes emitidas pela DGS que se encontrem em vigor, aquando da realização do evento. 

Informam ainda que, de acordo com o definido no Art.º 19º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de 

setembro, na sua atual redação, o promotor do evento de diversão deve assegurar, nos termos da 

legislação aplicável à segurança privada, as medidas necessárias à manutenção da ordem no respetivo 

recinto, devendo, ainda, informar a força policial competente na zona onde se situe o recinto do evento, da 

realização do mesmo e dos respetivos períodos de funcionamento e duração, com a antecedência 

adequada. 

 

 Deliberação  

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

emissão da licença de recinto improvisado, para a realização das Festas de Brinches, no Largo do 

Poço Novo, entre os dias 29 de abril e 1 de maio de 2022, ficando condicionada à apresentação da 

apólice do seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais da entidade organizadora do 

evento, aquando do levantamento da licença. 

Deve ainda ser dado cumprimento às diretrizes emitidas pela DGS que se encontrem em vigor, 

aquando da realização do evento e o promotor deve assegurar, nos termos da legislação aplicável 

à segurança privada, as medidas necessárias à manutenção da ordem no respetivo recinto, 

devendo, ainda, informar a força policial competente na zona onde se situe o recinto do evento, da 

realização do mesmo e dos respetivos períodos de funcionamento e duração, com a antecedência 

adequada. 

 

 

6.5. Comissão de Festas das Santas Cruzes 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 30 de março, refere que a 

Comissão de Festas das Santas Cruzes pretende a emissão de licença para recinto improvisado, para a 

realização da “Festa das Santas Cruzes”, na Praceta D. Maria do Carmo Horta Barroso (Largo da Junta de 

Freguesia), no Largo da Igreja e no Parque de Merendas “O Cruzeiro”, com início no dia 28 de abril e 

término dia 2 de maio de 2022, das 15h00 às 06h00 do dia seguinte (doc. 4339 de 18 de março). 

Foi apresentado o respetivo seguro e autorização da Junta de Freguesia para a utilização dos referidos 

espaços para a realização do evento. 
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De acordo com o Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

268/2009, de 29-09, no seu artigo 14º e seguintes, verifica-se que, face ao evento, o pedido foi instruído 

com os elementos necessários à exceção do plano de evacuação, no entanto trata-se de recintos em 

espaço aberto. 

 

De referir, que a aprovação da licença deverá respeitar o exposto nos pontos 1 e 2 do artigo 16º, Dec-Lei 

n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29-09, ou seja, 

prevê-se o pagamento da taxa devida para o período de duração do evento e só depois a entidade 

licenciadora analisa o pedido e sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, 

nomeadamente no que respeita a condições higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de 

cinco dias sobre o despacho de aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

Segundo o ponto 2, do referido DL, o despacho de aprovação constitui licença de funcionamento. 

Face ao exposto, colocam à consideração superior a emissão da mesma.  

 

Havendo despacho Superior favorável ao seu deferimento, propõem que a entidade organizadora seja 

também informada de que, no que diz respeito à atual situação pandémica, a licença fica condicionada às 

diretrizes emitidas pela DGS que se encontrem em vigor, aquando da realização do evento. 

Informam ainda que, de acordo com o definido no Art.º 19º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de 

setembro, na sua atual redação, o promotor do evento de diversão deve assegurar, nos termos da 

legislação aplicável à segurança privada, as medidas necessárias à manutenção da ordem no respetivo 

recinto, devendo, ainda, informar a força policial competente na zona onde se situe o recinto do evento, da 

realização do mesmo e dos respetivos períodos de funcionamento e duração, com a antecedência 

adequada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

emissão da licença de recinto improvisado, para a realização das Festas das Santas Cruzes, entre 

os dias 28 de abril e 2 de maio de 2022, devendo ser dado cumprimento às diretrizes emitidas pela 

DGS que se encontrem em vigor, aquando da realização do evento e o promotor deve assegurar, 

nos termos da legislação aplicável à segurança privada, as medidas necessárias à manutenção da 

ordem no respetivo recinto, devendo, ainda, informar a força policial competente na zona onde se 

situe o recinto do evento, da realização do mesmo e dos respetivos períodos de funcionamento e 

duração, com a antecedência adequada. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

6.6. Clube 2CV/Dyane de Portugal 

Informa a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 13 do corrente mês de abril, que o 

“Clube 2CV/Dyane de Portugal”, solicita a licença de recinto improvisado para a realização de 

demonstração “Top Cross”, entre os dias 29 de abril e 1 de maio de 2022, no horário entre as 09.00h e as 

00.00h, no recinto da Feira, em Serpa. 

Foi informado pela DASU, no documento E-4679, que o recinto da Feira se encontra disponível na data 

pretendida para a realização do evento. 
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O licenciamento de recintos improvisados deverá cumprir com o definido no Decreto-Lei n.º 268/2009, de 

29 de setembro, na sua atual redação, que estabelece o regime do licenciamento dos recintos itinerantes 

e improvisados, bem como as normas técnicas e de segurança aplicáveis à instalação e funcionamento 

dos equipamentos de diversão instalados nesses recintos, devendo o pedido ser instruído com os 

elementos constantes no Art.º 16º do mesmo diploma. 

 

De acordo com o definido no Art.º 16º do diploma mencionado, uma vez efetuado o pagamento da taxa 

devida para o período de duração do evento, a entidade licenciadora analisa o pedido e a sua 

conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente, no que respeita a 

condições higieno-sanitárias. 

O despacho de aprovação do pedido constitui licença de funcionamento.  

Sempre que a entidade licenciadora considere necessária a realização de vistoria, a mesma consta do 

despacho de aprovação da instalação. 

Conforme definido no Art.º 19º do mesmo diploma, o promotor do evento de diversão deve assegurar, nos 

termos da legislação aplicável à segurança privada, as medidas necessárias à manutenção da ordem no 

respetivo recinto, devendo ainda, informar a força policial competente na zona onde se situe o recinto do 

evento, da realização do mesmo e dos respetivos períodos de funcionamento e duração, com a 

antecedência adequada. 

Face ao exposto, submetem à consideração Superior o deferimento do pedido de licença de recinto 

improvisado solicitada. 

 

Havendo despacho Superior favorável ao seu deferimento, propõem que a entidade organizadora seja 

também informada de que, no que diz respeito à atual situação pandémica, a licença fica condicionada às 

diretrizes emitidas pela DGS que se encontrem em vigor, aquando da realização do evento. 

Informa-se ainda que, de acordo com o definido no Art.º 19º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de 

setembro, na sua atual redação, o promotor do evento deve assegurar, nos termos da legislação aplicável 

à segurança privada, as medidas necessárias à manutenção da ordem no respetivo recinto, devendo, 

ainda, informar a força policial competente na zona onde se situe o recinto do evento, da realização do 

mesmo e dos respetivos períodos de funcionamento e duração, com a antecedência adequada. 

 

 Deliberação  

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

emissão da licença de recinto improvisado, para a realização de demonstração “Top Cross”, entre 

os dias 29 de abril e 1 de maio de 2022, no recinto da Feira, em Serpa, devendo ser dado 

cumprimento às diretrizes emitidas pela DGS que se encontrem em vigor, aquando da realização 

do evento e o promotor deve assegurar, nos termos da legislação aplicável à segurança privada, as 

medidas necessárias à manutenção da ordem no respetivo recinto, devendo, ainda, informar a 

força policial competente na zona onde se situe o recinto do evento, da realização do mesmo e dos 

respetivos períodos de funcionamento e duração, com a antecedência adequada. ------------------------- 
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7. Licenças de recinto itinerante  

7.1. 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 os seguintes despachos do 

Sr.Presidente, respeitantes às licenças de recinto itinerante: 

Entidade Doc./Data Evento/Data Data Despacho 

José Charraz e Tiago Graça – 
Atividades Tauromáquicas, 

Lda.  

5374 
2022.04.05 

Festival Taurino 
Recinto da Feira, em Serpa 

16 de abril 

2022.04.08 

Francisco Manuel Rocha 
Bicho 

5701 
2022.04.11 

Carrossel infantil “Eurodisney” 
Entre 14 e 19 de abril 

Festas de Serpa 

2022.04.12 

José Luis Mendonça 5716 
2022.04.11 

Carrossel infantil “Canguru 
Salta Montes” 

Entre 14 e 19 de abril 
Festas de Serpa 

 
2022.04.12 

Ruben José Pereira Azedo 5779 
2022.04.12 

Realidade Virtual 7DX 
Festas de Serpa 

Entre 14 e 19 de abril 

2022.04.12 

Maria José dos Santos 
Ricardo 

5801 
2022.04.12 

King of Dance 
Festas de Serpa 

Entre 14 e 19 de abril 

2022.04.12 

Jaime Ricardo Rosa Bicho 5910 
2022.04.13 

Pista infantil 
Festas de Serpa 

Entre 14 e 19 de abril 

2022.04.14 

Fernando Ricardo Dias 
Fidalgo 

5969 
2022.04.14 

Carrossel infantil “Mundo da 
Brincadeira” 

Entre 14 e 19 de abril 
Festas de Serpa 

 
2022.04.14 

Carlos Alberto Augusto Bicho 5968 
2022.04.14 

Carrossel infantil “Kangurito 
Disney” 

Entre 14 e 19 de abril 
Festas de Serpa 

 
2022.04.14 

Flávio Miguel Cardoso 
Augusto Bicho 

5994 
2022.04.14 

Carrossel infantil “Trampolim 
Elástico Radical” 

Entre 14 e 19 de abril 
Festas de Serpa 

 
2022.04.14 

 

 

7.2. Francisco Manuel Rosa Bicho(Doc. 5704 de 2022.04.11) 

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

Território, refere que, Francisco Manuel Rosa Bicho, solicita a licença de recinto itinerante para a 

instalação de carrossel infantil “Eurodisney”, entre os dias 21 e 25 de abril de 2022, no horário entre as 

10.00h e as 02.00h, no Jardim 25 de Abril, em Vila Verde de Ficalho. 

O pedido vem acompanhado de autorização da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, para a 

instalação do recinto. 
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O licenciamento de recintos itinerantes deverá cumprir com o definido no Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 

de setembro, na sua atual redação, que estabelece o regime do licenciamento dos recintos itinerantes e 

improvisados, bem como as normas técnicas e de segurança aplicáveis à instalação e funcionamento dos 

equipamentos de diversão instalados nesses recintos. 

O pedido encontra-se instruído com os elementos constantes no Art.º 5º do diploma mencionado. 

 

De acordo com o definido no Art.º 6º do mesmo diploma, uma vez efetuado o pagamento da taxa devida 

para o período de duração do evento de diversão, a entidade licenciadora analisa o pedido de autorização 

de instalação do recinto e a sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, 

nomeadamente no que respeita a condições higieno-sanitárias.  

Sempre que a entidade licenciadora considere necessária a realização de vistoria, a mesma consta do 

despacho de autorização da instalação, devendo ser realizada no máximo até à entrega da licença de 

funcionamento prevista no artigo 12.º 

A licença de funcionamento do recinto é emitida pelo presidente da Câmara Municipal, no prazo de três 

dias após a entrega, pelo requerente, do certificado de inspeção referido no n.º 3 do artigo 10.º. 

Face ao exposto, submetem à consideração superior, o deferimento do pedido de emissão da licença para 

a instalação de recinto itinerante solicitada. 

Havendo despacho Superior favorável ao deferimento da licença, propõem que a entidade seja também 

informada de que, no que diz respeito à atual situação pandémica, a licença fica condicionada às diretrizes 

emitidas pela DGS que se encontrem em vigor, aquando da realização do evento, devendo ser cumpridas 

as normas de segurança, legais e regulamentares aplicáveis. 

 

 Deliberação  

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

emissão da licença de recinto itinerante, para a instalação de carrossel infantil “Eurodisney”, entre 

os dias 21 e 25 de abril de 2022, no Jardim 25 de Abril, em Vila Verde de Ficalho. 

Face à atual situação pandémica, a licença fica condicionada às diretrizes emitidas pela DGS que 

se encontrem em vigor, aquando da realização do evento, devendo ser cumpridas as normas de 

segurança, legais e regulamentares aplicáveis. 

 

 

7.3. Fernando Ricardo Dias Fidalgo (Doc. 6007 de 2022.04.14) 

Através de informação datada de 14 do corrente mês de abril, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, refere que, Fernando Ricardo Dias Fidalgo, solicita a licença de recinto itinerante para a 

instalação de carrossel infantil “Mundo da Brincadeira”, entre os dias 21 e 25 de abril de 2022, no horário 

entre as 16.00h e as 02.00h, no Jardim 25 de Abril, em Vila Verde de Ficalho. 

O pedido vem acompanhado de autorização da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, para a 

instalação do recinto. 

 

O licenciamento de recintos itinerantes deverá cumprir com o definido no Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 

de setembro, na sua atual redação, que estabelece o regime do licenciamento dos recintos itinerantes e 

improvisados, bem como as normas técnicas e de segurança aplicáveis à instalação e funcionamento dos 

equipamentos de diversão instalados nesses recintos. 
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O pedido encontra-se instruído com os elementos constantes no Art.º 5º do diploma mencionado. 

 

De acordo com o definido no Art.º 6º do mesmo diploma, uma vez efetuado o pagamento da taxa devida 

para o período de duração do evento de diversão, a entidade licenciadora analisa o pedido de autorização 

de instalação do recinto e a sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, 

nomeadamente no que respeita a condições higieno-sanitárias.  

Sempre que a entidade licenciadora considere necessária a realização de vistoria, a mesma consta do 

despacho de autorização da instalação, devendo ser realizada no máximo até à entrega da licença de 

funcionamento prevista no artigo 12.º 

A licença de funcionamento do recinto é emitida pelo presidente da Câmara Municipal, no prazo de três 

dias após a entrega, pelo requerente, do certificado de inspeção referido no n.º 3 do artigo 10.º. 

Face ao exposto, submetem à consideração Superior o deferimento do pedido de emissão da licença para 

a instalação de recinto itinerante solicitada. 

Havendo despacho Superior favorável ao deferimento da licença, propõem que a entidade seja também 

informada de que, no que diz respeito à atual situação pandémica, a licença fica condicionada às diretrizes 

emitidas pela DGS que se encontrem em vigor, aquando da realização do evento, devendo ser cumpridas 

as normas de segurança, legais e regulamentares aplicáveis. 

 

 Deliberação  

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

emissão da licença de recinto itinerante, para a instalação de carrossel infantil “Mundo da 

Brincadeira”, entre os dias 21 e 25 de abril de 2022, no Jardim 25 de Abril, em Vila Verde de Ficalho. 

Face à atual situação pandémica, a licença fica condicionada às diretrizes emitidas pela DGS que 

se encontrem em vigor, aquando da realização do evento, devendo ser cumpridas as normas de 

segurança, legais e regulamentares aplicáveis. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Proposta de protocolo para cedência da escola primária dos Sopos 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a seguinte proposta de protocolo, a 

celebrar com o Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1380 de Vila Nova de S.Bento: 

 

«O Município de Serpa, Pessoa Coletiva nº 501112049, representada por João Francisco Efigénio Palma, 

Presidente da Câmara Municipal de Serpa e o Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1380 Vila Nova 

de São Bento, Pessoa Coletiva 500972052, representada pela Chefe do Agrupamento Dulce de Jesus 

Cavaco Estevão, titular do Cartão de Cidadão Nº 07519154, com residência no Bairro 1º de Maio, lote 27, 

7830-051 Vila Nova de S Bento, celebram o presente protocolo, aprovado em Reunião de Câmara, 

realizada em------------------------, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

PRIMEIRA 

O Município de Serpa cede ao Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1380 Vila Nova de São Bento, a 

Escola dos Sopos, com o artigo 3031 descrito sob o artigo 5382/20190264, desativada, propriedade da 

Autarquia, sito na União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, concelho de Serpa, a 

título gratuito, por comodato. 
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SEGUNDA 

O Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1380 Vila Nova de São Bento, compromete-se a utilizar o 

edifício para que nele funcionem atividades, de acordo com o previsto nos respetivos estatutos.  

 

TERCEIRA 

O Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1380 Vila Nova de São Bento fica responsável pela gestão e 

manutenção das instalações mantendo o edifício em bom estado de conservação e de funcionamento, 

devendo efetuar as reparações que sejam consideradas necessárias, autorizadas pelo Município. 

QUARTA 

O Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1380 Vila Nova de São Bento, obriga-se a restituir o edifício 

findo o prazo estabelecido ou quando solicitado pelo Município, por motivos fundamentados, com prazo de 

antecedência não inferior a 30 dias, não podendo levantar quaisquer benfeitorias que haja nele efetuado, 

nem reclamar qualquer indemnização ou usar direito de retenção. 

QUINTA 

O Protocolo é válido pelo período de 10 (dez) anos, a partir da data da sua assinatura, sendo 

automaticamente renovado, desde que não seja denunciado por qualquer das partes, com a antecedência 

de 30 (trinta) dias. 

SEXTA 

Os casos omissos neste protocolo serão resolvidos por ambas as partes. 

 
Serpa ______de abril de 2022 

 

O Presidente do Município de Serpa 

 

    (João Francisco Efigénio Palma) 

 

 A Chefe do Corpo Nacional de Escutas - 

Agrupamento 1380 Vila Nova de São Bento 

 

     (Dulce de Jesus Cavaco Estevão)» 
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 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão pergunta se a Câmara tem intenção em transformar um dos edifícios escolares 

desativados, num espaço museu da escola, tendo o Sr. Presidente respondido que estamos a analisar em 

pormenor a situação de cada uma das escolas. Estão quase todas utilizadas e em meio rural não será muito 

funcional, poderá pensar-se em meio urbano, ou numa das escolas, destinar uma sala, para ficar o mobiliário 

como era há muitos anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Proposta de protocolo de colaboração com o Turismo de Portugal, IP no âmbito do 

Programa + Próxima 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, através de informação datada de 5 do corrente mês de 

abril, refere que, no seguimento dos vários contactos estabelecidos com a Escola de Hotelaria e Turismo de 

Vila Real de Santo António (que na rede de Escolas de Hotelaria e Turismo do Turismo de Portugal é a 

Escola em cuja zona de abrangência o concelho de Serpa está integrado), foi proposto o estabelecimento de 

um Protocolo de Colaboração com o Turismo de Portugal para dinamização de ações no Programa Formação 

+ Próxima (Plano “Reativar o Turismo - construir o Futuro”). 

O Plano “Reativar o Turismo- construir o Futuro”, aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros 

nº76/2021 de 16 de junho contempla um conjunto de medidas para estimular a economia e a atividade 

económica, promovendo o turismo ao longo dos anos e em todo o território e mantendo os profissionais, 

turistas e residentes no centro desta estratégia.  

Neste Plano está inscrita a medida P4.2 – Conhecimentos e Qualificações, com o desenvolvimento de um 

Programa de formação com a designação Programa Formação + Próxima, com a parceria dos municípios 

enquanto agentes próximos das realidades locais, que se destina a formar profissionais para o turismo 

(empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais), podendo incluir colaboradores de empresas, 

técnicos do município, pessoas individuais que trabalhem em atividades relacionadas com o turismo e 

também desempregados. Esta formação será dada em modo presencial nos municípios (podendo ser 

também à distância), de acordo com as necessidades previamente identificadas e o processo será 

dinamizado através da Rede Escolas de Hotelaria e Turismo.  

O Protocolo de colaboração proposto, a vigorar por um período de 2 anos, com possibilidade de renovação 

por períodos sucessivos, consubstancia-se na definição de um Plano de Formação especifico para o 

concelho de Serpa, de acordo com as necessidades previamente identificadas.  

Será assim primeiramente efetuado um diagnóstico das necessidades de formação e depois será definido um 

Plano formativo não só para dar resposta a estas necessidades, mas também, complementarmente, um outro 

plano de formação mais alargado que possa contribuir para a valorização do território e capacitação dos 

técnicos do município e/ou entidades parceiras.  

Por parte do município, deverá ser dada colaboração do diagnostico, divulgar o programa, garantir os 

espaços e equipamentos (pedagógicos, técnicos e informáticos) para a realização da formação, identificar 

potenciais parceiros e potenciais técnicos para participação no Plano complementar de formação, bem como 

um colaborador de contacto 

Pelo interesse da parceria proposta para a dinamização do setor do turismo e da economia e da valorização 

do território e considerando que, nos termos do definido no anexo I da lei 75/2013 de 12 de setembro, 

designadamente os nº 1 e 2. do  artigo 23º conjugados com o artigo 33º, alíneas r)  e ff),  constituem 
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atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesse próprios das respetivas populações e que 

os municípios tem atribuições, entre outras,  na promoção do desenvolvimento, sendo competências da 

Câmara Municipal colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal em parceria com 

entidades da Administração Central, bem como promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a 

realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal, colocam à apreciação 

do órgão executivo a aprovação da proposta de Protocolo de Colaboração entre o município de Serpa e o 

Turismo de Portugal, IP no âmbito do Programa Formação + Próxima. ---------------------------------------------------- 

 

 Intervenções  

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão interveio para dizer que, reconhece a importância deste tipo de protocolos e 

que deve haver especial atenção com a divulgação desta ação, empenho em divulgar e cativar as pessoas e 

sugere a utilização do Posto de S.Marcos, que poderia ser um dos espaços de formação. -------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a seguinte proposta de Protocolo de 

Colaboração entre o município de Serpa e o Turismo de Portugal, IP no âmbito do Programa Formação 

+ Próxima: 

 

Protocolo de Colaboração 
Programa FORMAÇÃO + PRÓXIMA 

Município de Serpa 
 
Entre:  
Turismo de Portugal, I. P., com sede na Rua Ivone Silva, Lote 6, em Lisboa, pessoa coletiva de direito 
público nº 508 666 236, representado por Luis Garcia Pestana Araújo, na qualidade de Presidente do 
Conselho Diretivo, adiante designado por “Turismo de Portugal”, 
e  
Município de Serpa, com sede na Praça da República, pessoa coletiva de interesse publico número 
501 112 049, representada por João Francisco Efigénio Palma ), na qualidade de Presidente da Câmara, 
adiante designada por “Município”.  
Conjuntamente designadas por Partes, 
 
CONSIDERANDO QUE:  

a) O Governo português aprovou, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2021, de 16 de 
junho, o Plano «Reativar o Turismo | Construir o Futuro», que contempla um conjunto de medidas 
que visam estimular a economia e a atividade turística, permitindo superar os objetivos e as metas de 
sustentabilidade económica, ambiental e social definidas na Estratégia Turismo 27, promovendo o 
Turismo ao longo de todo o ano e em todo o território e mantendo as pessoas - profissionais, turistas e 
residentes - no centro da Estratégia e da Ação; 

b) No Pilar 4 deste Plano: Construir Futuro, está inscrita a medida P4.2 – Conhecimentos e Qualificações, 
que prevê o desenvolvimento de um programa de formação para 75 000 trabalhadores do Turismo, a 
promover sob a designação Programa Formação + Próxima.” 

c) O Turismo de Portugal, enquanto organismo responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade 
da atividade turística, contribui igualmente para a qualidade do serviço prestado pelas empresas e 
agentes do setor;  
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d) O Município, enquanto agente de conhecimento e de desenvolvimento do seu território, dotado de forte 
capacidade de mobilizar as suas comunidades e o tecido empresarial local, constitui-se como parceiro 
de importância estratégica para o desenvolvimento do Programa Formação + Próxima; 

 
É de boa-fé e livremente celebrado o presente Protocolo de Cooperação (doravante designado por 
“Protocolo”), do qual os Considerandos supra fazem parte integrante, e que se rege pelos termos e condições 
constantes das cláusulas seguintes: 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

O Turismo de Portugal, através da Escola de Hotelaria e Turismo deVila Real de Santo Antónioe a 
Câmara Municipal de Serpa comprometem-se a realizar o Programa Formação + Próxima, garantindo as 
condições e os meios necessários à concretização dos seguintes objetivos: 

a) Capacitar, massivamente, os colaboradores do setor do turismo - formação de empresários, gestores, 
quadros intermédios e operacionais – em regime presencial e a distância, em processos de upskilling 
e reskilling que contribuam para acrescentar valor ao tecido empresarial local e aos respetivos 
territórios e, ainda, com conteúdos adaptados às necessidades de futuro do setor, ao longo de todo o 
território nacional e adaptada à diversidade das empresas de turismo; 

b) Desenvolver um Programa de Formação que seja + Próximo das Pessoas e + Próximo das 
necessidades dos Territórios, com vista à sua capacitação na “Arte da Hospitalidade”, através do 
desenvolvimento de conteúdos formativos nas áreas das soft e hard skills que sejam identificadas 
necessárias. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
1. No âmbito do presente Protocolo o Primeiro Outorgante compromete-se a: 

a) Elaborar um diagnóstico de necessidades de formação específicas de cada território, em colaboração 
com cada Município; 

b) Criar e executar um Plano de Formação que responda às necessidades da atividade turística do 
município, de acordo com o diagnóstico de necessidades realizado;  

c) Criar e executar um Plano complementar de Formação que contribua para a valorização do território e 
para a capacitação dos técnicos do município e/ou das entidades parceiras;  

d) Assegurar a contratação dos formadores e dos mentores do Programa Formação + Próxima, 
privilegiando os recursos humanos da região, sem prejuízo de observância do regime da disciplina 
orçamental aplicável, orçamento disponível e o respeito do legalmente previsto quanto ao regime de 
contratação de pessoal, nas diferentes modalidades, aplicável ao Turismo de Portugal, I.P. .” 

e) Criar e executar um programa de indução para os formadores e mentores, de forma a potenciar o 
conhecimento e o envolvimento destes profissionais no Programa Formação + Próxima; 

f) Criar uma campanha de comunicação do Programa Formação + Próxima e disponibilizar os 
respetivos conteúdos, para efeitos de promoção e divulgação pelo município;  

g) Identificar um colaborador de contacto (focal point) na Escola de Hotelaria e Turismo, que apoie a 
realização e monitorização do Programa Formação + Próxima;  

 
2. A execução do presente Protocolo na vertente financeira só pode ser atendida com observância prévia 

dos procedimentos legais de orçamentação e de competência de aprovação de despesas vigentes no 
Turismo de Portugal. 

 
Cláusula Terceira 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
No âmbito do presente Protocolo, o Segundo Outorgante compromete-se a:  
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a) Colaborar no diagnóstico das necessidades de formação específica do município, no setor do 
turismo; 

b) Divulgar o Programa Formação + Próxima pelos seus canais de comunicação;  
c) Garantir a existência de espaços e equipamentos - pedagógicos, técnicos e informáticos - adequados 

à realização da formação; 
d) Contribuir para a identificação de potenciais Formadores locais que possam integrar a bolsa de 

formadores do programa;  
e) Identificar parceiros locais estratégicos e promover o seu envolvimento na realização e a dinamização 

do programa; 
f) Identificar os técnicos do município e/ou das entidades parceiras, que participarão no Plano 

complementar de Formação; 
g) Identificar um colaborador de contacto (focal point) no município, que apoie a realização e 

monitorização do Programa Formação + Próxima. 
 

Cláusula Quarta 
(Incumprimento) 

O incumprimento das obrigações por uma das partes pode constituir fundamento de denúncia do Protocolo 
por iniciativa da outra parte, mediante comunicação escrita, e ressalvado os efeitos da mesma para as ações 
em curso.   

Cláusula Quinta 
(Confidencialidade) 

Os Outorgantes obrigam-se a tratar e a manter como absolutamente confidenciais todas e quaisquer 
informações que não sejam de conhecimento público e a que tenham acesso no âmbito do presente 
Protocolo, bem como a utilizá-las única e exclusivamente para efeitos do mesmo, abstendo-se, 
independentemente dos fins, de qualquer uso fora deste contexto, quer em benefício próprio, quer de 
terceiros, tendo como ressalva a possibilidade de cedência de informação perante interpelações de entidades 
legalmente habilitadas com poderes de investigação ou judiciais. 

Cláusula Sexta 
(Aditamentos ou Alterações) 

Qualquer aditamento ou alteração ao presente Protocolo terá de ser realizado por comum acordo entre os 
Outorgantes, por escrito. 
 

Cláusula Sétima 
(Vigência) 

1. O presente Protocolo vigora pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data da sua assinatura. 
2. Findo o prazo previsto no número anterior, o presente Protocolo renovar-se-á por períodos sucessivos 

de 2 (dois) anos se não for denunciado por um dos Outorgantes por qualquer meio escrito, com a 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias seguidos. 

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o presente Protocolo pode ser denunciado a todo o 
tempo, por qualquer um dos Outorgantes, através de qualquer meio escrito, mediante aviso prévio de 
60 dias. 

 
Cláusula Oitava 

(Foro) 
As divergências resultantes da execução do presente Protocolo serão resolvidas entre as partes segundo 
Princípios de Boa Fé e de Proporcionalidade e se não resultarem, ser alcançada a sua solução mediante uma 
comissão de arbitragem a constituir por dois elementos designados por cada outorgante e que em conjunto 
escolherão um terceiro, que presidirá. 

 
Cláusula Nona 
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(Disposições Finais) 
Este Protocolo é feito em duas vias, ficando um exemplar na posse de cada um dos Outorgantes. 
(Local),          de            2022 
 
 
    Pelo Primeiro Outorgante                          Pelo Segundo Outorgante 
__________________________                    ____________________________ 

     
 

 

10. Anúncio n.º 48960/2022 - Direito de preferência do prédio sito na Rua de Mértola, n.º 5 em 

Serpa 

 
Nº Pedido - 48960/2022 
Data do Anúncio - 30-03-2022 
Data de Disponibilização no Site - 30-03-2022 

 
Dados do Requerente 
Magismagno Mediação Imobiliária 
 
Vendedor(es) 

Maria Celina Aleixo Abraços Carvalho 
 

 
Comprador(es) 

Filipa Amaro Gomes Franco 
 

 
Identificação do Imóvel 
Artigo Matricial - 3330 
 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 52.26 m2 
Área Total - ---- Hectares 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua de Mértola, n 5 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 41000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 14-04-2022 
 
Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 31 de 
março do corrente ano, refere que, atendendo à localização do prédio (Rua de Mértola, n.º 5, em Serpa, na 
extinta Freguesia de Salvador), a área bruta privativa (52,26 m2) e o valor (41.000,00 Euros), consideram 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 de Mértola, n.º 5 em Serpa, pelo valor proposto de 41.000€ (quarenta e 

um mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Anúncio n.º 49102/2022 - Direito de preferência do prédio sito na Rua de S.Roque, n.º7, em 

Serpa  

Nº Pedido - 49102/2022 
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Data do Anúncio - 30-03-2022 
Data de Disponibilização no Site - 30-03-2022 
 
Vendedor(es) 

Jaime Gonçalo de Castro e Sousa Zuzarte Cortesão 
 

Mónica Cruz Correia de Oliveira Marques Zuzarte Cortesão 
 

 
Comprador(es) 

Jorge Manuel Alves Simão 
 

Saudade da Conceição Alves Afonso 
 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - 15313 
Descrição em Ficha - 2497 
Artigo Matricial - 1580 
Quota Parte - 1/1 
 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 152 m2 
Área Total - 92 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua de São Roque, nº7 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço - 89900 
Moeda - Euros 
Data previsível do negócio - 12-04-2022 
 
 
Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 31 de 
março do corrente ano, refere que, atendendo àlocalização do prédio (Rua de São Roque, n.º 7, em Serpa), a 
área total do prédio (92 m2), a área bruta privativa (152 m2) e o valor (89.900,00 Euros), consideram 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 de S. Roque, n.º 7 em Serpa, pelo valor proposto de 89.900€ (oitenta e 

nove mil e novecentos euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Anúncio n.º 50788/2022 - Direito de preferência do prédio sito na Rua João Valente, n.º 5 

em Serpa  

Nº Pedido - 50788/2022 
Data do Anúncio - 01-04-2022 
Data de Disponibilização no Site - 04-04-2022 
 

 
Dados do Requerente 
Tania Ângelo - Solicitadora 

 
Vendedor(es) 

António Manuel Costa Nobre 
 

Teresa de Jesus Costa Nobre 
 

 
Comprador(es) 

Carlos Alberto da Silva Firmino 
 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - 1949 
Descrição em Ficha - 1949 
Artigo Matricial – 2692 
 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 89.67 m2 
Área Total - 100.04 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua João Valente, número 5 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 13000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 14-04-2022 
 
Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 4 de abril 

do corrente ano, refere que, atendendo à localização do prédio (Rua João Valente, n.º 5, em Serpa), a área 

total do prédio (100,04 m2), a área bruta privativa (89,67 m2) e o valor (13.000,00 Euros), considera-se 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 João Valente, n.º 5 em Serpa, pelo valor proposto de 13.000€ (treze mil 

euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. Proposta de atribuição de subsidio às associações com funcionamento por ano civil – Ano 

de 2022 

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

pelo Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, nos termos do artigo 7.º do RMAMA - 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, para apoio às associações do concelho, 

com funcionamento por ano civil, para o ano de 2022: 

Entidade Proposta de Apoio 

Sociedade  Recreativa de Vales Mortos 1.000 € 

Associação Cultural de Santa Iria 500€ + apoio à realização das festas + apoio trail 

Associação Talentos da Terra 500 € 

Teatro Experimental de Pias 8.500 € 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1380 de 
Vila Nova de S.Bento 1 250€ + 750€ para fardamento (mediante fatura) 

Moto Clube Zangões do Chança 500€ + apoio Trail (apresentação de plano) 

Associação Margem Esquerda do Guadiana 1.500 € 

BAAL 17 40 000€ + apoio logístico 

BOXERPA 2 000€ + participação atletas conforme RMAMA 

SULCENA 5 000 € (ciclo cinema + atividades) 

Sociedade Filarmónica de Serpa 20.000 € 

Sport Clube Serpa Patinagem Artística 12.500 € 

Clube Amador Pesca Desportiva Serpa 1 250€ + 1 000€ Torneio Serpa Terra Forte 

Total 96.250,00 € 

 

A Unidade de Gestão Financeira, procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 25761/2022.  

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão pergunta se os valores são atribuídos de acordo com o plano de atividades, e 

gostaria de ter acesso aos mesmos, nomeadamente em relação ao BAAL 17.----------------------------------------- 

 

 

14. Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de S.Bento – Proposta de apoio pontual 

O Museu do Cante Alentejano, em informação datada de 31 de março do corrente ano, propõe a atribuição ao 

Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de S.Bento, de um subsidio de valor de 2.000€ , referente ao ano 

2021 e ao ano de 2022, de forma  a colmatar a despesa de aquisição de fardas, pois novos elementos 

integraram o grupo durante a pandemia e também para fazer face a outras despesas realizadas ou que 

possam vir a surgir.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 25763/2022. ------------------- 

 

 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 Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de S.Bento, um 

subsidio no valor de 2.000€ (dois mil euros), sendo 1.000€ respeitante ao ano de 2021 e 1.000€ 

respeitante a 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Clube Atlético Aldenovense  - Proposta de atribuição de subsidio para aquisição de viatura 
O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em informação datada de 11 de março do 
corrente ano, informa que o Clube Atlético Aldenovense, solicita um apoio pontual para aquisição de uma 
carrinha de 9 lugares, para reforço de transportes a realizar durante as competições, com valor de 27 
500,00€, conforme fatura enviada. 
De acordo com o Regulamento Municipal Apoio ao Movimento Associativo, capitulo III, artigo 20º, propõem a 
atribuição do subsídio de 20 000,00€, correspondente ao valor máximo que o Município pode atribuir: 

«Artigo 20.º 
Apoio à Aquisição de Viaturas 
1.Para formalizar o pedido de apoio financeiro para a aquisição de viaturas, a entidade deverá apresentar 
pedido, acompanhado de orçamento e dados da viatura pretendida. 
2.O Município poderá apoiar até 75% do valor da viatura, não ultrapassando o valor de 20 000,00 € (vinte mil 
euros). 
3.A candidatura à aquisição de viatura só poderá ser apresentada de 4 em 4 anos, pela mesma entidade, e a 
atribuição do apoio depende da disponibilidade financeira.» 

 
A Unidade de Gestão Financeira, procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 25764/2022. ----------------- 

 

 



  Minuta da Ata n.º 9/2022 – 20 de abril 

 

32 
 

 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 artigo 20.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Clube Atlético Aldenovense, um subsidio no valor 

de 20.000€ (vinte mil euros), para apoio na aquisição de uma viatura de nove lugares. ----------------------- 

 

 

16. Procedimento para a aquisição e manutenção de desfibrilhadores – Repartição de 

encargos 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, em informação datada de 7 do corrente mês de abril, 

refere que, de harmonia com o disposto no art.º 22.º, n.º 1 e n.º 6 do DL n.º 197/99, de 8 de junho, a abertura 

de procedimentos relativa a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico, 

ou em ano que não seja o da sua realização, e que não se encontrem inscritos em planos ou programas 

plurianuais legalmente aprovados, deve merecer a aprovação do respetivo órgão deliberativo. 

 

Refere, ainda, a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso, adiante designado por LCPA, que a assunção de compromissos plurianuais está 

sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal. 

A autorização prévia pode ser conferida pelo Presidente da Câmara, ao abrigo de delegação de 

competências, conforme deliberação da Assembleia Municipal de 25/02/2022, nos termos do artigo. 6.º, n.º 3 

da LCPA, alterada pela Lei n.º 25/2015 de 17 de março para valores até 99.759,58€ em cada um dos anos, 

porém, apenas para um prazo de três anos, sendo que o presente contrato vigorará por 5 anos, abrangendo 

seis anos económicos, por se considerar ser este o prazo que melhor salvaguarda o interesse público, 

atendendo à relação qualidade/preço, e permite uma maior concorrência entre os operadores económicos. 

 

Assim, considerando que o procedimento para a Aquisição e Manutenção de Desfibrilhadores dá origem a 

encargos em mais do que um ano económico, desenvolvendo-se ao longo de seis anos, submete-se a 

aprovação da Assembleia Municipal a repartição de encargos de verbas estimada para o ano de 2022, 2023, 

2024, 2025, 2026 e 2027. 

Repartição de Encargos 

Valor Global – 15.000,00€  Valor com IVA – 18.450,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2022 7.350,00€ 9.040,50€ 

2023 1.700,00€ 2.091,00€ 

2024 1.700,00€ 2.091,00€ 

2025 1.700,00€ 2.091,00€ 

2026 1.700,00€ 2.091,00€ 

2027 850,00€ 1.045,50€ 
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 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos do art.º 22.º, n.º 1 e n.º 6 do DL n.º 197/99, de 8 de junho e alínea c) do 

n.º1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

solicitar à Assembleia Municipal, autorização para a seguinte repartição de encargos, respeitante ao 

procedimento para aquisição e manutenção de desfibrilhadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Procedimento para arrendamento do Bar do Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia – 

Procedimento deserto 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, em informação datada de 8 do corrente mês de abril, 

refere que, por deliberação da Câmara Municipal de 02/03/2022, foi aberto o Procedimento para 

Arrendamento do Bar sito no Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia. 

O procedimento foi publicitado no site da Câmara Municipal e nas suas redes sociais, tendo também sido 

afixado o respetivo edital nos locais públicos do costume. 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2022 7.350,00€ 9.040,50€ 

2023 1.700,00€ 2.091,00€ 

2024 1.700,00€ 2.091,00€ 

2025 1.700,00€ 2.091,00€ 

2026 1.700,00€ 2.091,00€ 

2027 850,00€ 1.045,50€ 
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Para apresentação de propostas foi concedido o prazo de doze dias corridos, a contar da data da publicação, 

tendo o prazo terminado em 22/03/2022 sem que tivesse sido apresentada qualquer proposta, ficando o 

procedimento deserto. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação prestada pelo respetivo Serviço, respeitante ao 

procedimento para arrendamento do Bar do Jardim. ---------------------------------------------------------------------------- 

 Intervenções 

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que seria boa altura para rever as clausulas do 

caderno de encargos, no que diz respeito às obrigações que são impostas ao arrendatário, nomeadamente a 

abertura e encerramento do jardim, que poderá criar uma grande responsabilidade para quem quer arrendar o 

bar e seria conveniente tornar o processo mais fácil, de forma a atrair interessados, tendo o Sr. Presidente 

respondido que, possivelmente esta poderá ser uma boa oportunidade de se rever as clausulas e tornar o 

procedimento mais convidativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

18. Empreitada de requalificação das Ruas das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa – 

Trabalhos complementares 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, em informação datada de 6 do corrente mês de abril, 

refere que, a 9/02/2022 foi remetido para o Órgão Executivo (entidade competente para autorizar a despesa), 

a autorização dos trabalhos complementares da empreitada referida em epígrafe. 

 

Em reunião do Órgão Executivo de 16/02/2022, foi aprovado o mapa de quantidades dos trabalhos 

complementares, bem como a minuta do contrato adicional a celebrar com o adjudicatário - Terraço da 

Cigarra, Lda. 

Após a concretização e legitimação da autorização acima referida, foi notificado o adjudicatário, ao abrigo dos 

artigos 100º e 81º, ambos do CCP -  Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo DL nº18/2008 de 29/01, 

na redação dada pelo DL nº 111-B/2017 de 31/08, na sua nona redação, nos seguintes termos: 

 

- A 24/02/2022 foi enviado, via plataforma de contratação pública, para a empresa Terraço da Cigarra, 

Lda, a minuta do contrato adicional para apreciação, dispondo para isso de um prazo de 5 dias úteis, 

cfrartº. 101º do citado diploma legal; 

- Tendo terminado o prazo a 4/03/2022, pelas 11h59, a minuta foi aceite tacitamente pelo co-

contratante; 

- A 24/02/2022 foi solicitado ao adjudicatário, para que no prazo de 8 dias, procede-se ao 

envio/upload dos documentos de habilitação, de suporte à celebração do contrato adicional. 

 

Findo o prazo, constata-se que a entidade Terraço da Cigarra, Lda, não procedeu ao envio dos documentos 

pretendidos na plataforma de contratação pública, nem alegou motivos para a sua não apresentação. 

 

Consequentemente, verificada tal omissão no presente subprocedimento, dá-se por verificada uma 

irregularidade formal essencial, cujo efeito se traduz na caducidade da adjudicação, ao abrigo do art.º 86º 

nº1 do CCP. 
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Neste contexto, submetem ao Órgão Executivo, a autorização para notificar o adjudicatário, Terraço da 

Cigarra, Lda, via plataforma eletrónica, para se pronunciar por escrito, no prazo de 3 dias, ao abrigo do direito 

de audiência prévia, cfr. artº 86º nº 2 CCP, sobre os factos que determinaram a caducidade da adjudicação. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, em cumprimento do artigo 86.º n.º 2 do Código dos Contratos Públicos, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o adjudicatário Terraço da Cigarra, Ldª para se 

pronunciar por escrito, no prazo de três dias, sobre os factos que determinaram a caducidade da 

adjudicação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

19. Lote 20 do Loteamento de Cabeço de Azinho, em A-do-Pinto 

O Gabinete de Assessoria Jurídica, em informação datada de 7 de abril do corrente ano, refere que, através 

de documento com entrada n.º 3689, de 08/03/2022, Jorge Alberto Durão Aguiar Silva, solicita que seja 

aprovada a atribuição do lote de terreno número 20 do loteamento de Cabeça de Azinho, em A-do-Pinto, 

destinado a habitação, à sua sobrinha Iolanda Cristina Girão Pinto, em substituição do seu filho Gil Amourous 

Aguiar Silva. 

Em reunião do órgão executivo, realizada em 02/02/2022, foi deliberado alienar o lote terreno nº 20, prédio 

inscrito na matriz sob o artigo 2300, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 

2570/19990407, do loteamento de Cabeça de Azinho, em A-do-Pinto, Freguesia de Vila Nova de S. Bento e 

Vale de Vargo, prédio urbano propriedade do Município de Serpa, a Gil Amourous Aguiar Silva, pelo preço de 

€5.433. 

O requerente fundamenta o pedido com o argumento de que pretende manter a família próxima, pelo que não 

sendo possível a adquisição do lote em apreço pelo filho, solicita que seja vendido à sobrinha. 

Considerando os motivos expostos e não havendo outros interessados, no momento presente, e dado que 

este lote de terreno se encontra sem construção há muitos anos, consideram admissível a aprovação do 

pedido. 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer jurídico e ao abrigo do disposto no artigo 33.º, nº 1, alínea g), do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, a alienação do lote terreno nº 20, prédio inscrito na matriz sob o artigo 

2300, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 2570/19990407, com a área 

de 160 met2, sito ao Loteamento de Cabeça de Azinho, em A-do-Pinto, Freguesia de Vila Nova de S. 

Bento e Vale de Vargo, pelo preço de €5.433 (cinco mil, quatrocentos e trinta e três euros), a Iolanda 

Cristina Girão Pinto, em substituição de Gil Amourous Aguiar Silva, conforme deliberação tomada em 

reunião realizada em 02/02/2022. Deve a adquirente respeitar e ficar obrigada ao cumprimento das 

obrigações definidas no Programa Municipal de Habitação Jovem, anteriormente aprovado, referente 

ao cumprimento do prazo de três anos para construção; fim a que se destina; reversão em caso de 

incumprimento do prazo de construção; proibição de alienação no prazo de dez anos e, gozo do 

direito de preferência por parte do Município de Serpa. -------------------------------------------------------------------- 
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20. Lote 25 do Loteamento de Cabeço de Azinho, em A-do-Pinto 

O Gabinete de Assessoria Jurídica, em informação datada de 7 de abril do corrente ano, refere que, através 

de documentos com entrada n.º 1690, de 01/02/2022 en.º1692, de 01/02/2022, José Veiga Tagarroso 

Guerreiro e Sara Isabel Gaspar Santana, manifestaram interesse na aquisição de um lote de terreno em A-

do-Pinto, no loteamento de Cabeça de Azinho, destinado a habitação. 

Atualmente existem nesse loteamento, dois lotes de terreno disponíveis, o lote nº 25 e o lote nº 26, prédios 

urbanos inscritos na matriz sob os artigos 2298 e 2297, respetivamente, União das Freguesias de Vila Nova 

de S. Bento e Vale de Vargo, com a área de 160m2, descritos na Conservatória do Registo Predial de Serpa 

sob o número 02659/20000113 e 03007/20000113. 

 

De acordo com o disposto no artigo 33.º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à câmara municipal alienar bens imóveis de valor até 1000 

vezes a RMMG (retribuição mínima mensal garantida) cujo valor atual é de € 705, conforme previsto no 

Decreto-Lei nº 109-B/2021, de 07/12, pelo que poderá deliberar fixar o respetivo valor e proceder à venda 

destes prédios urbanos.   

A venda dos bens imóveis propriedade das autarquias locais, pode ser feita por procedimento público ou por 

ajuste direto, devendo observar os princípios previstos no Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, 

estabelecido pelo Decreto-Lei nº 280/2007, de 07 de agosto e devendo a alienação realizar-se de acordo com 

a ponderação dos custos e benefícios, conforme previsto no artigo 3.º, nº 1 deste diploma legal. 

Refira-se que, o último procedimento público para venda de lotes de terreno aprovado em reunião de câmara 

realizada em 12/12/2018, e divulgado por Edital nº1 DAFRHJ, ficou deserto e que se verificaram alguns 

interessados na aquisição de lotes, que após notificação das características dos lotes e condições de venda 

não revelaram interesse na respetiva compra.  

Já se verificaram também situações em que se procedeu à atribuição e venda de lote de terreno por ajuste 

direto tendo sido fixado o preço de acordo com o valor patrimonial atribuído, que atualmente é de €5.186,65. 

 

Assim, consideram admissível a venda de um dos lotes referidos aos requerentes interessados, por ajuste 

direto, devendo os adquirentes respeitar e ficar obrigados ao cumprimento das obrigações definidas nos 

Programa Municipal de Habitação Jovem, anteriormente aprovado, referentes ao cumprimento do prazo de 3 

anos para construção; fim a que se destina; reversão em caso de incumprimento do prazo de construção; 

proibição de alienação no prazo de 10 anos e, gozo do direito de preferência por parte do Município de Serpa. 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer jurídico e ao abrigo do disposto no artigo 33.º, nº 1, alínea g), do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, a alienação do lote terreno nº 25, prédio urbano inscrito na matriz sob o 

artigo 2298 descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 02659/20000113, com 

a área de 160m2, sito ao Loteamento de Cabeça de Azinho, em A-do-Pinto, Freguesia de Vila Nova de 

S. Bento e Vale de Vargo, pelo preço de €5.186,65 (cinco mil, cento e oitenta e seis euros e sessenta e 

cinco cêntimos), correspondente ao valor patrimonial, a José Veiga Tagarroso  Guerreiro, contribuinte 

fiscal  257 097 643 e Sara Isabel Gaspar Santana, contribuinte fiscal 249 703 360. 

Devem os adquirentes respeitar e ficar obrigados ao cumprimento das obrigações definidas nos 

Programas Municipais de Habitação Jovem, anteriormente aprovados, referentes ao cumprimento do 

prazo de três anos para construção; fim a que se destina; reversão em caso de incumprimento do 

prazo de construção; proibição de alienação no prazo de dez anos e, gozo do direito de preferência 

por parte do Município de Serpa.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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21. Vistoria ao abrigo do art.º 89.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro, nos prédios sito na Rua do Carril, 
n.º 3 e 7 em Vila Verde de Ficalho – Requerente: José Francisco Valente Calvinho 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a câmara municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a 
requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más 
condições de segurança ou de salubridade. Após deslocação ao local, na sequência do requerimento de José 
Francisco Valente Calvinho, os Serviços Técnicos da Divisão da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 
elaboram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 24 de março de 2022: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria, acima 

transcrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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22. Projeto de arquitetura para construção de uma unidade agro-alimentar (lagar de azeite), 

nos lotes 1 e 2 da ZAE de Pias - Declaração de caducidade do processo  

Informa a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 1 de abril do corrente ano, que se encontra 

expirado o prazo de 10 dias úteis, para a entidade requerente (Vinhos de Pias, Ldª) se pronunciar.  

Tinha a entidade requerente sido informada, através do nosso ofício de ref.ª 5127, de 16/11/2021, que se 

verificou, relativamente ao pedido de licenciamento n.º 01/2010/49, que o projeto de arquitetura apresentado, 

em 2010, contemplava a construção em duas fases, sendo a 1ª fase respeitante à construção da área de 

produção (já construída, com licença de utilização n.º 50/2012) e a 2ª fase correspondente a uma zona 

destinada a armazenagem (não construída). Também, foram informados que as especialidades da 2ª fase 

(área de armazenagem) deveriam ter sido entregues até ao dia 28/12/2012 e concedido o prazo de 10 dias 

úteis, para se pronunciar sobre a intenção da Autarquia declarar a caducidade do ato de aprovação do projeto 

de arquitetura relativo à 2ª fase, em cumprimento do princípio de audiência de interessados.  

Até à presente data não foram apresentados os projetos das especialidades relativos à 2ª fase.  

De acordo com n.º 4 do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (Regime Jurídico da Edificação e Urbanização - 

RJUE), “A falta de apresentação do requerimento referido no número anterior dentro dos prazos previstos no 

n.º 1 implica a caducidade do ato de aprovação do projeto de arquitetura e o arquivamento oficioso do 

processo”, entenda-se da arquitetura relativa à 2ª fase.  

Assim, e nestes termos, propõem que seja declarada a caducidade do ato de aprovação do projeto de 

arquitetura relativo à 2ª fase. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do ato de 

aprovação do projeto de arquitetura, relativo à 2.ª fase, destinada a zona de armazenagem, nos lotes 1 

e 2 da Zona de Atividades Económicas de Pias. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

23. Proposta de apoio ao Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S.Bento para deslocação a 

Lisboa, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Voz 

O Museu do Cante, em informação datada de 13 do corrente mês de abril, informa que o Panteão Nacional, 

monumento nacional dependente da Direção Geral do Património, vai realizar uma importante celebração em 

parceria com o Museu do Fado e a Embaixada de Cabo Verde. Trata-se de assinalar o Dia Mundial da Voz 

que coincide com o dia de Santa Engrácia (16 de abril), a quem o Panteão está consagrado, em torno das 

expressões vocais de língua portuguesa inscritas na Lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade da 

Unesco: Fado, Morna e Cante Alentejano. 

Em representação do Cante Alentejano, foi escolhido o Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento. 

Para além da qualidade e fama das suas vozes, não é alheio o facto deste grupo ser do concelho de Serpa, a 

Comunidade Representativa do Cante Alentejano perante a Unesco, município a quem é reconhecido papel 

fundamental, não só no apoio a esta prática cultural alentejana, mas também a liderança do "processo 

Unesco". É, pois, de todo o interesse do Município apoiar este pedido do Panteão Nacional e da Direção 

Geral do Património, assumindo o encargo do transporte do grupo coral para Lisboa, no valor de 600,00€ 

(IVA incluído). Ao associar-se às instituições envolvidas nesta celebração, Serpa está a acentuar o papel 

fundamental que desempenha na valorização e apoio ao Cante Alentejano (ações que fazem parte do Plano 
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de Salvaguarda, com o qual se comprometeu perante a Unesco) e a, mais uma vez, divulgar para o grande 

público esta atividade com a qual os serpenses e a generalidade dos alentejanos tanto se identificam. ---------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto e na sequência do pedido do Panteão Nacional, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, apoiar a deslocação do Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S.Bento a Lisboa 

(pagamento das despesas de autocarro, no valor de 600,00€), para participar nas comemorações do 

Dia Mundial da Voz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

24. Proposta de aprovação do projeto de execução “Sombreamento da Rua do Calvário – 

Serpa” 

Procedeu-se à análise da informação emitida em 14 do corrente mês de abril, pela Divisão de Cultura e 

Património, respeitante à execução do contrato 23/2020 e proposta de aprovação do Projeto de Execução 

“Sombreamento da Rua do Calvário - Serpa”, a condicionar à receção do parecer favorável da DRCA - 

Direção Regional de Cultura do Alentejo.  

O projeto de execução foi submetido a parecer da DRCA no dia 12.04.2022 (prazo de resposta até 

12.05.2022) e é composto por:  

- Plano Geral de Intervenção;  

- Termos de Responsabilidade do Coordenador de Projeto e do Autor do projeto de Arquitetura;  

- Peças Escritas do projeto de Arquitetura;  

- Peças Desenhadas do Projeto de Arquitetura;  

- Cláusulas Técnicas Especiais;  

- Mapa de Trabalhos;  

- Medições;  

- Orçamento;  

- Plano de Segurança e Saúde (PSS);  

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD).  

 

Antecedentes / Enquadramento:  

Através do procedimento concursal de consulta prévia n.º 37/2020 e respetivo contrato 23/2020, foi 

adjudicada à empresa KVV – Consultoria, Unipessoal, Ld.ª, tendo como coordenadora a Eng.ª Conceição 

Vieira, a elaboração do projeto de sombreamento das Ruas dos Cavalos, Portas de Beja, Fidalgos e Calvário 

(parte pedonal) e da Praça da República, ações integradas na candidatura n.º POSEUR-02-1708-FC-000082 

“Serpa Terra Forte no Ambiente: Adaptação às Alterações Climáticas”.  

O Estudo Prévio deu entrada no dia 19.11.2020 e foi objeto de diversas análises e respostas entre a equipa 

interna do Município e a equipa projetista, tendo em vista melhorar as condições climatéricas na circulação e 

estadia, mas também salvaguardar a fruição física e visual nestes espaços públicos urbanos, premissa 

importante no núcleo intramuros de Serpa classificado Conjunto de Interesse Público, e respetiva zona 

especial de proteção. No processo de articulação entre as opções técnicas e estéticas surgiram dificuldades 

em encontrar soluções viáveis para a concretização de algumas das ações previstas emcandidatura, sendo 

necessário efetuar algumas alterações à operação aprovada, através de reprogramação física, financeira e 

temporal.  
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Ou seja, relativamente às quatro ruas, aquando do desenvolvimento do estudo prévio para projeto de 

execução, a equipa projetista concluiu que não é viável a fixação de material de amarração em estruturas 

autoportantes em taipa, pelo que, o projeto de sombreamento com velas tensionadas fixas às fachadas só é 

possível implementar na Rua do Calvário (parte pedonal). Os outros três arruamentos - Portas de Beja, 

Fidalgos e Cavalos - não serão intervencionados, pois a solução passaria pela colocação de pilares metálicos 

nas ruas exíguas do centro histórico, originando obstáculos físicos e visuais, não aceitáveis.  

Relativamente à Praça da República, as soluções de projeto apresentadas no âmbito do contrato não foram 

aceites pelo Município, por não cumprirem os requisitos de estrutura facilmente amovível e que não 

comprometesse o uso da Praça para eventos culturais/sociais ou limitasse a perceção do espaço e a fluidez 

do percurso. Eram soluções mais impositivas e permanentes no corredor central da Praça, que alteravam 

substancialmente a forma e os princípios da solução de estudo prévio apresentada na candidatura, a qual nos 

foi garantido não ser exequível. Nessa sequência, optou-se por estudar soluções de sombreamento para 

melhoria das atuais zonas de esplanada, uniformizando e aumentando a área a sombrear de forma a reduzir 

o efeito de calor e conferir uma imagem visual mais digna e contemporânea, associada também a mais 

vegetação. Este estudo será objeto de informação autónoma. ---------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Execução “Sombreamento da 

Rua do Calvário - Serpa”, condicionado à receção do parecer favorável da Direção Regional de Cultura 

do Alentejo, de acordo com os documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte 

integrante (projeto de arquitetura, caderno de encargos e orçamento). ---------------------------------------------- 

 

 

28. Proposta de valor para venda do livro de fotografias “Peroguarda 58/59”  

A Divisão de Cultura e Património, em informação datada de 14 do corrente mês de abril, propõe que seja 

definido o valor unitário de 19,60€ (pelo mesmo preço da aquisição), para a venda dos 18 livros/catálogos, 

relativo à exposição de fotografia de Luis Ferreira Alves – “Peroguarda 58/59”, patente no Museu do Cante, 

de 29 de abril a 29 de maio do corrente ano. 

Informam ainda que esta exposição será constituída por 36 fotografias, sendo complementada com um 

catálogo. 

Título: Peroguarda 58/59 - Alentejo 

Fotografia: Luis Ferreira Alves 

Texto: Alexandre Alves Costa 

Características físicas: Capa dura, 124 páginas, formato 23,5x23,5cm 

As fotografias de Luís Ferreira Alves são sobre vidas comuns, marcadas pelo trabalho e a alienação, a fadiga 

e o descanso, o tédio e a solidão, os grandes medos e os pequenos prazeres, a dignidade e a opressão. As 

imagens de Luís Ferreira Alves carregam a denúncia de um tempo sobre o qual não poderemos projetar 

qualquer nostalgia saudosista que não seja a do privilégio de poucos. Eram tempos difíceis, com 40% da 

população analfabeta e o trabalho infantil a rondar o 55%; 70% de trabalhadores rurais sem qualquer 

proteção social, e famílias inteiras obrigadas a emigrar ou sujeitas à exploração. --------------------------------------- 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, definir o valor unitário de 19,60€ (dezanove euros e 

sessenta cêntimos - IVA incluído), para venda do livro/catálogo da exposição de fotografias 

“Peroguarda 58/59”, de Luis Ferreira Alves. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

29. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

Grupo Parlamentar do PCP – Medidas para incentivo à produção nacional e melhoria da situação dos 

agricultores e produtores pecuários  

 

 

Procedeu-se à distribuição, por todos os eleitos, para conhecimento, do Projeto de Lei 14-XV-1, que aprova 

medidas urgentes para a produção de cereais e o Projeto de Lei 15-XV-1, sobre medidas para melhoria do 

funcionamento da cadeia agroalimentar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

30. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 70, referente ao dia 14 de abril 

de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.667.577,91 € (dois milhões, seiscentos e sessenta e sete 

mil, quinhentos e setenta e sete euros e noventa e um cêntimos) e 56.890,34€ (cinquenta e seis mil, 

oitocentos e noventa euros e trinta e quatro cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações 

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

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, começou por intervir a Sr.ª Vereadora Paula 

Pais para, face ao conhecimento de que o bar da Gare da Rodoviária em Serpa vai encerrar, perguntar em 

que situação ficam as casas de banho que eram de utilização do público.  
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O Sr. Presidente disse que, em reunião com a ABA – Autocarros do Baixo Alentejo, já solicitou que se 

pronunciassem sobre o assunto, face à necessidade de utilização dos WC por parte dos utilizadores da Gare.  

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Tomé Panazeite para abordar o assunto da sessão continua de touradas que 

decorreu durante as Festas de Serpa, cujo espaço não dispõe de eletricidade, nem de sanitários e questiona 

se a Câmara está a pensar em recolocar os sanitários naquele espaço, onde também se realiza o mercado 

mensal e ligar a eletricidade.  

Relativamente às benesses para os participantes no cortejo histórico e etnográfico, realizado pela Câmara no 

domingo de Páscoa, nomeadamente a entrada gratuita na piscina, pergunta se existe algum regulamento 

onde isso se encontre definido e propõe que essa compensação seja também alargada aos escuteiros, pela 

sua habitual participação e apoio durante as Festas, nomeadamente nas procissões.  

Pergunta ainda se os painéis, com publicidade partidária, estão sujeitos ao pagamento de taxas ou se estão 

isentos, lamentando a localização escolhida para a colocação de um desses painéis à entrada de Serpa. 

Faz ainda referência ao facto dos vasos que estão colocados perto da Caixa Geral de Depósitos, terem 

dificultado a passagem da procissão, para além dos carros que estavam estacionados e que, no futuro, seria 

conveniente a Câmara afastar os vasos, no dia da passagem da procissão e lamenta ainda a sujidade que 

existia na zona da Praça da República, solicitando um reforço da limpeza nesses dias.  ------------------------------ 

 

O Sr. Presidente começou por responder à questão dos sanitários e da eletricidade no espaço onde se 

realizaram as touradas, recordando que a Câmara decidiu desativar esse terreno das funções que tinha, pois 

a realização do mercado mensal irá passar para o espaço junto ao pavilhão de feiras e exposições, no 

entanto, até que se concretize esse projeto, nos dias em que se realiza o mercado mensal, a câmara 

disponibiliza a utilização de WC portáteis. Quanto à realização das touradas, informa que a Câmara colaborou 

com a cedência do transporte da praça de touros de Barrancos para Serpa, no entanto, por parte da 

organização do evento, não foi solicitado apoio no que se refere à eletricidade e casas de banho.  

Em relação aos figurantes do cortejo histórico e etnográfico, não existe um regulamento especifico, mas 

aceita como muita boa a sugestão de se alargar aos escuteiros, a possibilidade de utilização gratuita da 

piscina e informa que, nas Festas deste ano, a Câmara cedeu aos escuteiros a exploração das bancadas, 

como forma de apoio.  

No que se refere à publicidade partidária, está legalmente isenta do pagamento de taxa e pode ser afixada 

em qualquer lugar, exceto nos proibidos por lei, contudo, também concorda que o local escolhido não foi o 

mais adequado, pelo facto de tapar a visibilidade da paisagem, para quem entra na cidade, no sentido Beja-

Serpa e irá verificar com a empresa, a possibilidade de deslocar o painel para outro sitio, como aliás já 

aconteceu com dois partidos, que já tiveram publicidade naquele local e concordaram em deslocar os seus 

painéis para outro sitio.  

Informa ainda que, devido às obras que estão a decorrer na Rua dos Fidalgos, foi garantido pela Câmara as 

condições que permitissem a passagem da procissão pela Rua Quente e pela Rua da Cadeia Velha e de 

facto, foi falta de lembrança, a deslocação dos vasos, nesse horário da procissão e em relação à limpeza da 

Praça, terá que existir mais atenção no futuro, pois infelizmente, continua a verificar-se que ficam sempre 

muitos copos de plástico no chão, depois da realização dos eventos.   

 

O Sr. Vereador Carlos Alves acrescentou ainda que, na altura das Festas, a Câmara publicou um edital com 

indicação das ruas onde se encontrava condicionado o trânsito e o estacionamento de viaturas, e pagou-se 
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às forças de segurança para garantir o cumprimento dessas regras, mas infelizmente, muitas pessoas não 

respeitam e a GNR fez o que era possível, com os poucos efetivos de que dispõe.  

Quanto ao cortejo histórico e etnográfico, refere as dificuldades que a Câmara tem para conseguir arranjar 

figurantes e as pessoas deveriam participar voluntariamente, sem necessidade de contrapartidas, mas 

infelizmente isso não acontece e mesmo com contrapartidas, vai sendo cada vez mais difícil conseguir 

pessoas suficientes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Ana Moisão que começou por agradecer o envio da informação que solicitou 

sobre os processos de licenciamento e refere que continua sem resposta às questões que colocou sobre os 

passadiços do Pulo do Lobo e que vai entregar ao Sr. Presidente um documento com questões sobre este 

assunto, acrescentando a questão para saber se a autarquia já efetuou o pagamento da parte do terreno que 

expropriou e se já implementou alguma das medidas que estavam previstas para prevenção dos incêndios na 

zona dos passadiços.   

Embora não seja da competência da autarquia, mas alertou ainda para a situação em que se encontra a Rua 

de Santa Luzia, em Pias que, há já dois anos, está sem iluminação e solicita que o assunto seja analisado 

com a EDP, embora a Junta de Freguesia já tenha contactado a empresa, mas o problema mantém-se.  

Pergunta ainda se a Câmara tem conhecimento do lançamento de linces ibéricos no nosso concelho e 

quando são recolhidos animais abandonados na rua, para onde vão esses animais. 

Diz que há muitos anos, terá sido doado por alguém, um terreno para construção de uma praça de touros e, 

na sua opinião, faz sentido a sua existência e poderia ter também outras utilizações. Pergunta o que pretende 

a autarquia fazer em relação a este terreno.  

Por fim, faz referência às noticias que saíram recentemente na comunicação social, sobre a alegada 

escravatura de 200 moldavos no concelho de Serpa. --------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que irá averiguar com os respetivos serviços, o ponto de situação 

relativamente às medidas de prevenção de incêndios na zona dos passadiços.  

Atualmente, os passadiços são uma zona de obras e é desaconselhada a sua visita e tendo a Câmara 

Municipal já a posse administrativa, está a criar soluções para o isolamento da zona.  

Em relação à Rua de Santa Luzia irá verificar com a EDP o que poderá ser feito para resolver o problema.  

Sobre os linces ibéricos, diz que tem havido por parte do ICNF um esforço de repovoamento e foi colocado 

um lince em Vale de Perditos, mas a pedido dos próprios residentes, não foi feita a divulgação do assunto.  

A autarquia faz parte do CAGIA, o canil e gatil da Resialentejo e quando o espaço está cheio, a Câmara faz a 

esterilização dos gatos e devolve-os à rua, no entanto, está a ser tratado o processo para ampliação das 

instalações do CAGIA.  

Sobre o mencionado terreno que terá sido doado para a construção de uma praça de touros, diz que não tem 

conhecimento de documentos na autarquia, que atestem essa doação. 

Diz ainda que a Câmara tem sido desde ontem, contactada por algumas agências de noticias sobre esse 

assunto dos moldavos no nosso concelho e contactou-se a GNR, que disse desconhecer o assunto e já se 

deslocaram a alguns locais e não viram evidências de escravatura ou abandono. ------------------------------------- 

 

Sobre este assunto dos moldavos, o Sr. Vereador Francisco Godinho e a Sr.ª Vereadora Odete Borralho 

prestaram mais alguns esclarecimentos, informando que têm sido promovidas algumas ações de 

sensibilização junto dessa comunidade, nomeadamente na área da reciclagem e outras ações que 

possibilitem a sua melhor integração e é também recordado que a autarquia celebrou há alguns anos atrás, 
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com o MAI - Ministério da Administração Interna, o CLS - Contrato Local de Segurança, que permitiu a 

atuação, em conjunto com outras entidades, de ações que visam combater o tráfico de seres humanos. 

Contudo, o MAI não deu continuidade a esses CLS e nem tem respondido aos contactos da autarquia sobre 

esse assunto. Ainda no apoio aos emigrantes, é referido o projeto CLAIN, o qual termina no final do corrente 

ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email 

11 de abril de 2022 

Em resposta à questão colocada pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, na reunião da Câmara Municipal realizada 

no dia 5 de janeiro, a seguir transcreve-se a informação prestada pela Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, relativamente a este assunto: 

1- Para obras de construção, alteração, reconstrução ampliação, demolição: 

Arquitetura  

- Entrada do requerimento – art.º 8, 8-A, 9, 10 RJUE  

- Saneamento liminar – art.º 11 RJUE A CM dispõe entre 8 a 15 dias  

- Consulta externas   ( se necessário) –art.º 13,13A e 13B RJUE 5 dias para a CM enviar 
processo para entidades e 
20 a 40 para as entidades 
darem resposta 

- Apreciação da  Arquitetura e deliberação sobre o projeto - art.º 
20 RJUE  

A CM dispõe de 30  dias  

- Audiência de interessados, se a proposta de decisão for o 
indeferimento (art.º 121 CPA e artº 24 do RJUE) 

O requerente dispõe de 15 dias 
para se pronunciar  

-  Reapreciação e deliberação final do pedido ( art.º 23/ 24  do 
RJUE) 

A CM dispõe de 30 dias 

 

 

Especialidade  

- Entrada do requerimento   6 meses ou mais 3 após 
aprovação de arquitetura 
 

- Saneamento liminar- art.º 11RJUE A CM dispõe entre 8 a 15 dias  

- Consulta externas   (se necessário)- art.º 13,13A e 13B_ RJUE 5 dias para a CM enviar 
processo para entidades e 
20 a 40 para as entidade darem 
resposta 

- Deliberação sobre o projeto- art.º 20 RJUE  A CM dispõe de 30  dias  

- Audiência de interessados, se a proposta de decisão for o 
indeferimento (art.º 121 CPA e art.º 24 do RJUE) 

O requerente dispõe de 15 dias 
para se pronunciar  

-  Reapreciação e deliberação final do pedido (art.º 23/ 24  do 
RJUE) 

A CM dispõe de 30 dias 

Caso as especialidades não sejam apresentadas no prazo de 6 ou 9 
meses( se houver prorrogação de prazo , o procedimento é 
suspenso por 6 meses e depois é declarada a caducidade). 

 

 

Emissão de Licença  

- Depois da aprovação do Licenciamento, o requerimento é 
apresentado no prazo de um ano ou dois se houver lugar a 
prorrogação 

 

- Saneamento liminar- art.º 11RJUE A CM dispõe entre 8 a 15 dias 
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- Emissão do Alvará  A CM dispõe de 30 dias 

 

2- Para Loteamentos: 

  

- Entrada do requerimento -  art.º 8, 8-A, 9, 10)_RJUE  

- Saneamento liminar – art.º 11RJUE A CM dispõe entre 8 a 15 dias  

- Consulta externas   (se necessário) – art.º 13,13A e 13B_ RJUE 5 dias para a CM enviar 
processo para entidades e 
20 a 40 para as entidades 
darem resposta 

- Apreciação do projeto e deliberação sobre o projeto – art.º 21 
RJUE 

A CM dispõe de 45  dias 

- Consulta publica, se aplicável – art.º 22 do RJUE e 121º CPA  
 
 

O prazo não deve ser inferior a 
15 dias, contados depois da 
publicação. 

- Audiência de interessados, se a proposta de decisão for o 
indeferimento  (art.º 121 CPA e art.º 25 do RJUE) 

O requerente dispõe de 15 dias 
para se pronunciar  

-  Reapreciação e deliberação final do pedido (art.º 23  do RJUE) A CM dispõe de 30 dias 

O requerente dispõe de um ano para apresentar o pedido de 
aprovação de Obras de Urbanização – art.º 71 RJUE 
 

 

 

 

Obras de Urbanização  

- Entrada do requerimento   6 meses ou mais 3, após 
aprovação de arquitetura 
 

- Saneamento liminar – art.º 11RJUE A CM dispõe entre 8 a 15 dias  

- Consulta externas   (se necessário) – art.º 13,13A e 13B_ RJUE 5 dias para a CM enviar processo 
para entidades e 
20 a 40 para as entidades darem 
resposta 

- Apreciação dos projetos de Obras de Urbanização – art.º 21 RJUE  A CM dispõe de 30  dias  

- Audiência de interessados, se a proposta de decisão for o 
indeferimento (art.º 121 CPA e art.º 25do RJUE) 

O requerente dispõe de 15 dias 
para se pronunciar  

-  Reapreciação e deliberação final do pedido (art.º 23/ 24  do RJUE) A CM dispõe de 30 dias 

O requerente dispõe de um ano para solicitar  alvará de 
loteamento – art.º 76 RJUE 

 

 

 

 

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: 

 

 Prestação de Contas relativa ao ano de 2021 

 Revisão n.º 1 – Receita, despesa e GOP 

 Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 
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 Revisão do Modelo de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa – Alteração  

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto improvisado 

 Licenças de recinto itinerante  

 Proposta de protocolo para cedência da escola primária dos Sopos 

 Proposta de protocolo de colaboração com o Turismo de Portugal, IP no âmbito do Programa + 

Próxima 

 Anúncio n.º 48960/2022 - Direito de preferência do prédio sito na Rua de Mértola, n.º 5 em Serpa  

 Anúncio n.º 49102/2022 - Direito de preferência do prédio sito na Rua de S.Roque, n.º7, em Serpa  

 Anúncio n.º 50788/2022 - Direito de preferência do prédio sito na Rua João Valente, n.º 5 em Serpa  

 Proposta de atribuição de subsidio às associações com funcionamento por ano civil – Ano de 2022 

 Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de S.Bento – Proposta de apoio pontual 

 Clube Atlético Aldenovense - Proposta de atribuição de subsidio para aquisição de viatura 

 Procedimento para a aquisição e manutenção de desfibrilhadores – Repartição de encargos 

 Procedimento para arrendamento do bar do Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia – Procedimento 

deserto 

 Empreitada de requalificação das Ruas das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa – 

Trabalhos complementares 

 Lote 20 do Loteamento de Cabeço de Azinho, em A-do-Pinto 

 Lote 25 do Loteamento de Cabeço de Azinho, em A-do-Pinto 

 Vistoria ao abrigo do art.º 89.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro, nos prédios sito na Rua do Carril, 

n.º 3 e 7 em Vila Verde de Ficalho – Requerente: José Francisco Valente Calvinho 

 Projeto de arquitetura para construção de uma unidade agro-alimentar (lagar de azeite), nos lotes 1 e 

2 da ZAE de Pias - Declaração de caducidade do processo  

 Proposta de apoio ao Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S.Bento para deslocação a Lisboa, 

no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Voz 

 Proposta de aprovação do projeto de execução “Sombreamento da Rua do Calvário – Serpa” 

 Proposta de valor para venda do livro de fotografia “Peroguarda 58/59” 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17h00 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 9/2022 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 20 de abril de 2022 

 
 
 
ANEXO 1 – Prestação de Contas relativa ao ano de 2021 

 

 

ANEXO 2 – Revisão n.º 1 – Receita, despesa e GOP 

 

 
ANEXO 3 – Proposta de aprovação do projeto de execução “Sombreamento da Rua do Calvário – Serpa” 

 

 


