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Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 29 de abril de 2015 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Daniel Abraços Veiga 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

João Manuel Pereira dos Santos  

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30 

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 9/2015 

 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 29 DE ABRIL DE 2015 

 

No Salão Polivalente de Vale de Vargo, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia vinte e 

nove do mês de abril de dois mil e quinze, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado 

nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

Aprovação da Ata n.º 8/2015 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

colocou-se à consideração a ata n.º 8, relativa à reunião realizada no dia 17 de abril, a qual foi 

previamente distribuída por todos os eleitos. Efetuadas as alterações solicitadas pelo Sr. 

Vereador Noel Farinho nas suas intervenções, a ata foi aprovada, por unanimidade. ---------------- 

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

alínea o) e art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6 do Regimento, 

constam os seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Licenças de recinto improvisado 

2. Parecer sobre aumento do número de compartes 

3. Pedido de licença para Passeio de BTT – Associação Desportiva de Vila Nova de S. Bento 

4. Câmara Municipal de Alpiarça – Parecer sobre a prova “11º Passeio a Portugal, ciclismo 

para todos” 

5. Parecer sobre direito de preferência – Anúncios n.º 16059/2015 e 16060/2015 

6. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipações para o ano de 2015 

7. Escola Profissional Bento de Jesus Caraça – Parecer sobre candidatura a novos cursos 

8. Escola Profissional Fialho de Almeida – Parecer sobre candidatura a novos cursos 

9. Zona de Atividades Económicas de Pias – Lote 17 

10. Zona de Atividades Económicas de Pias – Parcela de domínio público 

11. Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado – Protocolo de colaboração entre o 

Município e a editora Planeta Tangerina e Normas de Participação 

12. Resumo Diário da Tesouraria 
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ORDEM DO DIA 

 

1.Licenças de recinto improvisado 

1.1. Comissão de Festas das Santas Cruzes  

Na sequência do pedido apresentado pela Comissão de Festas das Santas Cruzes, através de 

Pretensão n.º 5147 datada de 13 do corrente mês de abril, a Divisão de Administração 

Urbanística e Ordenamento do Território emitiu o seguinte parecer:  

 

«A Comissão de Festas das Santas Cruzes pretende a emissão de licença para recinto 
improvisado, para no âmbito das Festas realizar Espetáculo de Variedades nos dias 30 de abril a 
4 de maio deste ano, Largo da Junta de Freguesia e Largo da Igreja, em Vila Nova de São Bento, 
com inicio às 22h00 e termino as 06h00. 
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 se encontram em falta o 
seguinte elemento instrutório: 
- Plano de evacuação em situações de Emergência, no entanto o evento é realizado ao ar livre. 
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, coloco à consideração superior a emissão da mesma.» ------------------------------- 

 

 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a emissão da 
licença de recinto improvisado para a Comissão de Festas das Santas Cruzes, respeitante às 
Variedades a realizar de 30 de abril a 3 de maio. ------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

1.2. Comissão de Festas das Santas Cruzes 
Na sequência do pedido apresentado pela Comissão de Festas das Santas Cruzes, através de 

Pretensão n.º 5150 datada de 13 do corrente mês de abril, a Divisão de Administração 

Urbanística e Ordenamento do Território emitiu o seguinte parecer:  

 
«A Comissão de Festas das Santas Cruzes pretende a emissão de licença para recinto 
improvisado, para no âmbito das Festas realizar Espetáculo de Variedades no dia 3 de maio 
deste ano, no espaço do Cruzeiro em Vila Nova de São Bento, com início às 9h00 e termino as 
22h00. 
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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 se encontra em falta o 
seguinte elemento instrutório: 
  
- Plano de evacuação em situações de Emergência, no entanto o evento é realizado ao ar livre. 
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 Higino-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, coloco à consideração superior a emissão da mesma.» -------------------------------- 

 

 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a emissão da 
licença de recinto improvisado para a Comissão de Festas das Santas Cruzes, respeitante às 
Variedades a realizar no dia 3 de maio no espaço do Cruzeiro. -------------------------------------------- 

 

1.3. Comissão de Festas de Brinches  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. 
Presidente, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado: 

 

Requerente Tipo de licença Atividade Doc. 

Entrada 

Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Comissão de 
Festas de 
Brinches 

Recinto 
improvisado 

Variedades/Baile 4908 18 e 19 de 
abril  

2015.04.17 

 

 

 

 

2. Parecer sobre aumento do número de compartes 

Na sequência do requerimento apresentado pela Drª Joana Raquel Prior Neto, em 16 do 

corrente mês de abril e de acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, datado de 21 de abril, o Órgão Executivo deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável ao aumento de compartes no prédio misto denominado 

"Cruz da Cigana", descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

279/19860508 e inscrito na matriz predial da (extinta) freguesia de Salvador (Serpa), sob o 
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artigo 22 - Secção X, decorrente da partilha por óbito de José Henrique dos Santos e mulher 

Leonor Maria Lanita, falecidos respetivamente em 10 de agosto de 1990 e em 8 de janeiro de 

2008, e subsequente adjudicação, em partes iguais, a Diamantina Lanita dos Santos Baltazar e a 

Sérgio Bruno da Palma Santos, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o 

disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. -------------------------------- 

 

 

3. Pedido de licença para Passeio de BTT – Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento 

A associação Desportiva de Vila Nova de São Bento, através de Pretensão n.º 2956 datada de 2 

de março, solicita licença para realizar o VII Passeio BTT  “ Rota do Rosmaninho” no concelho de 

Serpa. O passeio realiza-se no dia 10 de maio de 2015, com início as 8H00 e término às 15H00. 

A realização de provas desportivas e outros divertimentos públicos nas vias, jardins e demais 

lugares públicos ao ar livre, está sujeita às disposições do Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de 

dezembro e Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março. 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o requerente apresentou a 

totalidade dos elementos previstos no artigo 7º, do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 

de março. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da 

licença para o Passeio de BTT “Rota do Rosmaninho” a realizar no dia 10 de maio do corrente 

ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. Câmara Municipal de Alpiarça – Parecer sobre a prova “11º Passeio a Portugal, ciclismo 

para todos” 

A DUOT - Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que a Camara Municipal 

de Alpiarça, solicitou parecer sobre a realização de uma etapa da Prova “11º Passeio a Portugal, 

ciclismo para Todos” a realizar entre os dias 23 a 30 de maio do corrente ano, com início às 

8h15 na Cidade de Alpiarça, sendo que o parecer requerido é solicitado uma vez que a etapa 

nº5 realizada no dia 27 de maio pelas 12H25, termina na cidade de Serpa, junto ao Pavilhão 

Carlos Pinhão e a 6º Etapa inicia-se em Serpa no dia 28 de maio, pelas 9H15. 

 

 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico favorável da DUOT e no âmbito da alínea e) do nº 2 do artigo 

3º do Decreto Regulamentar 2-A/2005, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
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informar a Câmara Municipal de Alpiarça que não se vê qualquer inconveniente sobre o 

percurso proposto, para o concelho de Serpa, relativo ao “ 11º Passeio a Portugal, Ciclismo para 

Todos” a realizar entre os dias 23 e 30 de maio, cujas etapas 5 e 6 irão atravessar o concelho de 

Serpa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Parecer sobre direito de preferência – Anúncios n.º 16059/2015 e 16060/2015 

5.1. Anúncio n.º 16059 - Prédio urbano sito na Rua de Sevilha, n.º18/Largo do Corro, n.º1, Fração E, 

em Serpa   

Procedeu-se à análise do Anúncio nº 16059/2015, publicado em 20/04/2015, no site da Casapronta: 

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

NIF/NIPC 
600007634  
E-mail 
crcpcomaut.serpa@dgrn.mj.pt  
Telefone 
284540280  
Endereço 
Rua José Maria da Graça Affreixo, Serpa  

Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO GUADIANA INTERIOR CRL 501057331 

 

Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

ANDRIY VASYLENKO 245514368 

 

Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro 
------ 
Descrição em Ficha 
1715  
Artigo Matricial 
3841  
Quota Parte 
----  
Fração Autónoma 
E  
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) 
66 m2  
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Área Total 
---- m2  
Arrendado 
Não  
Destino 
Habitação    

Localização do Imóvel  

Endereço 
Rua de Sevilha, nº 18 e Largo do Corro, nº 1  
Distrito 
Beja  
Concelho 
Serpa  
Freguesia 
Serpa (Salvador)  

Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio 
Compra e venda  
Preço 
24000  
Moeda 
Euros  
Data previsível do negócio 
30-04-2015  
 
Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 22 do corrente mês de 
abril, emite o seguinte parecer: 
 

«Solicita a "Casa Pronta", que a Câmara Municipal se pronuncie sobre o direito de preferência 
na aquisição de um prédio urbano sito na rua de Sevilha, n.º18/Largo do Corro, n.º1, Fração E, 
em Serpa,  nos termos do disposto no art.º 37 da Lei n.º107/2001 de 08/09. 
 
Localiza-se a pretensão na zona especial de proteção ao imóvel classificado como Conjunto de 
Interesse Público - Núcleo Intramuros e no Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo 
Histórico de Serpa, encontra-se classificado como "Imóvel de Acompanhamento". 
 
O prédio urbano encontra-se inscrito na matriz predial sob o art.º 3841, da extinta freguesia do 
Salvador. 
 
O valor apresentado para a sua alienação é de 24.000,00 euros e dispõe de uma área com 66m2 
(363,63euros/m2).  
 
Pelo exposto, face à escassa área do prédio urbano, características da edificação e intervenções 
em curso, julga-se não haver interesse por parte da Câmara Municipal em adquirir o prédio 
urbano.»  
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 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência 

na aquisição do prédio urbano sito na Rua de Sevilha, n.º18/Largo do Corro, n.º1, Fração E, em Serpa.  

 

 

5.2. Anúncio n.º 16060 - Rua de Sevilha, nº 18 e Largo do Côrro, nº 1, Fração C, em Serpa  
Procedeu-se à análise do Anúncio nº 16060/2015, publicado em 20/04/2015, no site da Casapronta: 

 Pedido  

16060/2015  

Data do Anúncio 
20-04-2015  

Data de Disponibilização no Site 
20-04-2015  

Dados do Requerente 

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

NIF/NIPC 
600007634  

E-mail 
crcpcomaut.serpa@dgrn.mj.pt  

Telefone 
284540280  

Endereço 
Rua José Maria da Graça Affreixo, Serpa  

Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MÚTUO DO GUADIANA INTERIOR, CRL 501057331 

 

Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

ANDRIY VASYLENCO 245514368 
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Identificação do Imóvel 

Descrição em Livro 
----  

Descrição em Ficha 
1715  

Artigo Matricial 
3841  

Quota Parte 
----  

Fração Autónoma 
C  

Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) 
94 m2  

Área Total 
---- m2  

Arrendado 
Não  

Destino 
Habitação    

Localização do Imóvel  

Endereço 
Rua de Sevilha, nº 18 e Largo do Côrro, nº 1  

Distrito 
Beja  

Concelho 
Serpa  

Freguesia 
Serpa (Salvador)  

Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio 
Compra e venda  

Preço 
34000  

Moeda 
Euros  
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Data previsível do negócio 
30-04-2015  

 
Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 21 do corrente mês de abril, 

face ao preço e área do imóvel, informam que consideram não haver interesse por parte da Câmara 

Municipal em adquirir o prédio urbano. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação  

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

na aquisição do prédio urbano sito na Rua de Sevilha, n.º18/Largo do Corro, n.º1, Fração C, em Serpa.  

 

 

6. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipações para o ano de 2015 

Na sequência do ofício datado de 13 do corrente mês de abril do Conservatório Regional do 

Baixo do Alentejo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à transferência 

para aquele Conservatório do valor de 4.800,00 (quatro mil e oitocentos euros), em tranches 

mensais de 400,00 €, respeitantes à comparticipação desta autarquia para o ano de 2015. 

O serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 9213/2015.  

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Daniel Veiga fez referência ao facto de que o edifício onde funciona o 

Conservatório (Beja), estaria com problemas, com infiltrações de água no interior, 

questionando se esse problema já foi resolvido. Pergunta ainda quais os critérios para 

atribuição do subsídio e considerando que temos em Serpa o Musibéria, poderíamos conjugar 

estes dois equipamentos em proveito do Município. ----------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que, como o próprio nome indica, abrange o Baixo Alentejo, tem os 

seus órgãos, e é apresentada uma proposta que é deliberada em Assembleia, e por parte da 

nossa autarquia quem participa é a Vereadora Isabel Estevens, que tem o pelouro da cultura, e 

por se tratar de um projeto há muito tempo instalado no Baixo Alentejo, temos mantido 

sempre a mesma postura, temos participado sempre, procedendo às respetivas transferências. 

Diz ainda que o Conservatório tem polos em Castro Verde e Moura, e os alunos de Serpa têm 

frequentado as aulas em Beja. As componentes do Conservatório são diferentes do Musiberia, 

mas já tem havido conversações nesse sentido, para se colaborar nalgum projeto e no futuro 

poderá haver uma maior interação. A comparticipação tem por base as despesas de 

funcionamento e são de facto necessárias algumas obras, mas é quase impossível que sejam 

realizadas apenas com o aumento das comparticipações, por isso, existe a intenção de 

enquadrar essas obras no novo quadro comunitário. No entanto, têm-se feito algumas 

pequenas obras, por vezes com o apoio da Câmara de Beja. --------------------------------------------- 
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7. Escola Profissional Bento de Jesus Caraça – Parecer sobre candidatura a novos 

cursos 

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

favorável à candidatura por parte da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, para 

funcionamento de duas novas turmas, uma ao Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância 

e outra ao Curso Profissional de Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Internacionais e 

Publicidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Escola Profissional Fialho de Almeida – Parecer sobre candidatura a novos cursos 

Através de ofício datado de 9 do corrente mês de abril, a Escola Profissional Fialho de Almeida, 

solicita o parecer da Câmara Municipal para efeitos de candidatura aos seguintes novos cursos, 

para o ano letivo de 2015/2016: 

 Curso Profissional de Técnico de Produção Agrária, variante vegetal e transformação; 

 Curso Profissional de Técnico de Audiovisuais; 

 Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva. 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo para os respetivos 

serviços, para apreciação do assunto. --------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Zona de Atividades Económicas de Pias – Lote 17 

O Sr. Manuel Candeias Viegas pretende instalar na Zona de Atividades Económicas de Pias a sua 

empresa de fabrico de bolos secos. Com esse objetivo, solicitou à Câmara a cedência do lote 17, 

informando que é proprietário do edifício construído no lote 16 (empresa Interfood, 

desativada) mas que o referido edifício não tem a área suficiente para a instalação da fábrica. 

Considerando que é uma empresa já instalada em Pias, que quer aumentar a sua produção, que 

o seu produto tem escoamento mercado segundo informação do Sr. Manuel Viegas, propõe-se 

a atribuição do lote 17 com a área de 423,16 m2 para instalação da referida fábrica.  

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, vender ao Sr. Manuel 

Candeias Viegas, o lote n.º 17 do loteamento da Zona de Atividades Económicas de Pias, pelo 

valor de 0,30 € (trinta cêntimos) o metro quadrado, preço que tem vindo a ser praticado nas 

zonas de atividades económicas, para instalação da empresa de fabrico de bolos. -------------------  
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10. Zona de Atividades Económicas de Pias – Parcela de domínio público 

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

acordo com deliberação proferida em reunião de Câmara realizada em 02/07/2008, foi 

desafetada a parcela de terreno de domínio público para privado, com a área de 612,50m2, sita 

no loteamento Municipal da Zona de Atividades Económicas de Pias, junto ao lote nº 24 do 

mesmo loteamento, propriedade de PM Comercial, Lda., que adquiriu a este Município por 

escritura em 10/10/2007, lavrada no L.100-fls.20. 

A referida parcela, foi registada com intenção de ser vendida a esta empresa, PM Comercial, 

Lda., para ampliar o lote de terreno nº 24 com a área atual de 607,67m2, para 1220,17m, de 

acordo com 1ª Alteração ao Alvará nº8/2006, aprovada em reunião de 30/12/2009, e que foi 

comunicado à Loja Regius de Serpa, para averbamento através do ofício nº 4768/2013 de 

24/05. 

A parcela de terreno encontra-se registada com o artigo matricial 2663, com a área de 

612,50m2, descrita na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº 36443/20100211, 

confronta a Norte com Zona Verde, a Sul com o lote nº 25, a Nascente com o lote nº24 e a 

Poente com prédio rústico 223-P. 

Não consta na deliberação de 02/07/2008, o valor pelo qual, a parcela de terreno vai ser 

vendida ou o preço do metro quadrado. 

Informa-se que recentemente foi vendida uma parcela de terreno do domínio público para 

privado na Zona Industrial de Serpa, a Herdeiros de Manuel Fernando Pais Clérigo, cujo preço 

do m2/0,30€, adicionando o valor dos registos na C. R. Predial de Serpa, com o custo estimado 

de 250€. (612,50x0,30+250,00). 

Informam ainda que, recentemente um dos gerentes da empresa PM Comercial, manifestou o 

interesse de adquirir a parcela o mais breve possível. -------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face à informação prestada, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, vender a PM 

Comercial, Lda, a parcela de terreno, com a área de 612,50 met2, registada com o artigo 

matricial 2663 e descrita na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº 

36443/20100211, pelo valor de 433,75 € (quatrocentos e trinta e três euros e setenta e cinco 

cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

11. Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado – Protocolo de colaboração 

entre o Município e a editora Planeta Tangerina e Normas de Participação 

Na sequência da deliberação proferida na última reunião do Órgão Executivo sobre este 

assunto, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude prestou o seguinte 

esclarecimento: 
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1. O trabalho laureado será publicado em língua portuguesa pela editora Planeta Tangerina 

que, para o efeito, assinará com o(s) autor(es) um contrato de edição. A Planeta Tangerina fica 

detentora dos direitos de autor do livro. A editora assegura uma parte do prémio monetário 

entregue ao(s) vencedor(es), no valor de 1500€, a qual diz respeito ao adiantamento de direitos 

de autor sobre a primeira edição da obra em Portugal. 

Eventuais edições que se sucedam reger-se-ão pelo contrato de edição referido anteriormente.  

Estas matérias são claramente expostas nas Normas de Participação (pontos 8 e 9) e no 

Protocolo de Colaboração (cláusula 3.ª, alínea 2). 

 

2. A impressão da primeira edição da obra em Portugal, numa tiragem de 1500 exemplares, é 

financiada pela Câmara Municipal de Serpa. O município fica com 500 exemplares, que pode 

oferecer e/ou vender (PVP), e a Planeta Tangerina com 1000 exemplares, os quais serão 

distribuídos pelas livrarias e redes de livrarias que operam a nível nacional (Protocolo de 

Colaboração – cláusula 3.ª, alínea 1). Desses 1000 exemplares são retirados 10 para o autor(es)  

e 40 para divulgação junto da imprensa.  

Importa ainda esclarecer que o resultado da venda dos livros não constitui lucro total para a 

editora uma vez que 30 a 55% são percentagem para as livrarias (a grande maioria das vendas 

faz-se nas redes FNAC e Bertrand cuja percentagem é de 50%), 15% é para a distribuição, 15% 

para despesas de produção, 6% para direitos de autor. Existem também outras despesas 

suportadas pela editora (despesas de armazém, de ISBN, etc.), bem como o investimento de 

muito trabalho na fase de produção da obra (acompanhamento editorial, revisão de texto, 

design gráfico, acompanhamento da impressão, etc.). 

 

3. Os custos de impressão de eventuais edições que se sucedam não são suportados pela 

autarquia não tendo, pois, o município quaisquer “direitos”. Não obstante, a Planeta Tangerina 

já confirmou que oferecerá alguns exemplares à Câmara.  

Salienta-se igualmente que em eventuais futuras edições constará sempre no livro a sua ligação 

ao Prémio e, consequentemente, à Câmara de Serpa. 

 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Vereador João Santos, referindo que o esclarecimento pouco 

acrescenta em termos de conteúdo em relação ao que estava no protocolo. A questão colocada 

era sobre os direitos da autarquia em posteriores edições e no ponto 3 está claro que o 

município não tem quaisquer direitos sobre futuras edições e considera que isso não faz 

sentido. Acresce ao que foi dito, que isto põe na mão da editora um grande poder. 

Diz que os eleitos do PS concordam com a bondade da iniciativa e faz sentido apoiar e ter este 

tipo de iniciativas no plano de ação e desenvolve-las, mas consideram que é um mau apoio, 



                                                                                                    Ata n.º 9 – 29/04 

 
 

2015 

 

 14 

pois o protocolo não defende os interesses da autarquia e não têm condições para votar 

favoravelmente, pelo que, irão votar contra este assunto. ---------------------------------------------- 

 

A Srª Vereadora Isabel Estevens disse que houve um cuidado específico para esclarecer de uma 

forma mais precisa que o Planeta Tangerina não tem lucros concretos em relação a esta 

situação e a verdade é que toda a despesa relativamente à edição é da responsabilidade da 

editora e por isso, não sendo edição da Câmara não existem as condições para os direitos de 

autor. Diz ainda que foi um protocolo extremamente minucioso e previne que, no futuro, o 

livro estará sempre ligado ao prémio e à Câmara de Serpa. ------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que, com todo o respeito pelo trabalho da editora, mas na 

sua ótica este protocolo não traz significativas mais-valias para o nosso concelho e do ponto 

vista concetual deixa a uma empresa privada as regalias para um livro que a Câmara vai 

financiar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na opinião do Sr. Vereador Daniel Veiga, esta verba destinada ao prémio, poderia ser muito 

bem utilizada a nível social, numa atividade que fosse mais vantajosa para os munícipes. -------- 
 

O Sr. Presidente, em relação à opinião de que as verbas deveriam ser gastas a nível social, 

respondeu que as verbas da autarquia destinadas a projetos e iniciativas de cariz social no 

concelho de Serpa, não são retiradas para este Prémio ou para fazer outras coisas. Trata-se de 

uma questão de equilíbrio, e está em causa um premio internacional e temos que ter iniciativas 

para abrir o concelho ao exterior e não trabalhar de uma forma fechada. Considera que é uma 

mais-valia e este prémio vai no seguimento do Premio Ibérico de Escultura, com o objetivo de 

dar a conhecer o concelho.  

Refere ainda que, no âmbito da educação, a Câmara de Serpa cumpre as suas competências e 

vai mais além, nomeadamente na oferta de manuais, e na componente de apoio às famílias, 

através da aplicação de valores o mais baixo possível. ------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador João Santos disse que concorda com a ideia, com a iniciativa, e concorda 

também com o prémio de escultura e tem particular sensibilidade para essas questões 

culturais, mas considera que o protocolo, da forma como está elaborado, não acautela os 

interesses do município, por isso, não se vota contra a iniciativa, mas sim contra o protocolo. 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que gostaria de recordar que há uma contenção de custos, os 

tempos são outros, a Câmara está com um saldo negativo e lembra os valores da última conta 

de gerência e em tempos difíceis devemos ter contenção nos custos e não há coerência, por 
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isso, recomenda a Câmara no sentido de não assinar este protocolo e não avançar com este 

projeto, pois nem o tempo o permite nem o protocolo é bom para o município. -------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que existe contenção e os números assim o comprovam, mas por 

vezes medidas e decisões que se tomam, não têm visibilidade de imediato. Quanto à referência 

aos valores da conta de gerência, refere que houve um aumento de divida e na devida altura foi 

explicado porque isso aconteceu e também foi dito que a situação tem melhorado e o valor 

tem diminuído, a situação económica tem vindo a recuperar e atualmente a despesa é menor 

do que era há um ano atrás, e não houve redução de atividades, mas sim redução dentro das 

próprias atividades e se avançamos e apresentamos este projeto é porque existem condições 

para o concretizar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga diz que não se revê nas palavras do Presidente, porque considera 

que há questões prioritárias e dá o exemplo do transporte de crianças que residem longe, e que 

estão isoladas e muitas vezes há deficiência nesses transportes. Acha que existem problemas 

graves e eles não são debatidos. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que, se há assuntos graves e que não são debatidos, todos temos 

possibilidade, no final de todas as reuniões do Executivo, para discutir esses assuntos e nunca 

foram colocadas quaisquer limitações, em termos de assuntos a abordar ou de tempo de uso 

da palavra. Diz ainda que os problemas da nossa Câmara são os mesmos das outras autarquias 

do País, e esses problemas resultam da falta de emprego. Em relação aos transportes, lembra 

que a Câmara faz um grande esforço para manter os transportes escolares, a maior parte são 

adjudicados a empresas do concelho e a autarquia cumpre na integra essa competência e por 

vezes, temos até aproveitado esses circuitos para transportar outras crianças não abrangidas e 

por isso, estamos a ir além das nossas competências e em qualquer situação ou problema 

colocado pelas escolas, tentamos sempre colaborar, mesmo para além daquilo que são as 

competências da autarquia.  

Termina, dizendo que é lícito estar, ou não, de acordo com este projeto ou sobre a forma como 

está a ser tratado, mas não se deve colocar em causa as competências da Câmara Municipal 

noutras áreas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  

Sobre o assunto, foi deliberado, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS e quatro 

votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a proposta para o Prémio Internacional de Serpa para 

Álbum Ilustrado, o teor do Protocolo de colaboração entre o Município e a editora Planeta 

Tangerina e respetivas Normas de Participação. -------------------------------------------------------------- 
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12. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria n.º 78 referente ao 

dia 28 de abril de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 884.637,83 (oitocentos e oitenta 

e quatro mil, seiscentos e trinta e sete euros e oitenta e três cêntimos) e 126.275,34 (cento e 

vinte e seis mil, duzentos e setenta e cinco euros e trinta e quatro cêntimos), respeitante a 

operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ------------------------------- 

 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, começou por intervir o Sr. Vereador João 

Santos e por estarmos em Vale de Vargo, gostaria de saber quais são as obras estruturantes 

previstas para a freguesia e qual o ponto de situação das mesmas.  

Em relação ao Encontro de Culturas, cuja data já foi noticiada, que é o evento cultural mais 

significativo do concelho e da região, gostariam de saber o ponto da situação, artistas 

convidados e respetivos orçamentos. ------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente, em relação à pergunta sobre as obras estruturantes, refere que esta questão 

tem sido colocada e bem em todas as freguesias onde há reunião descentralizada e conforme já 

teve oportunidade de dizer noutras reuniões, obras estruturantes, de grande dimensão, não há 

nenhuma prevista. Enquanto houve financiamento do quadro comunitário, foram sendo feitas 

várias obras e equipamentos em todo o concelho e atualmente pretende-se manter as que 

existem, para que continuem a servir a população.  

No que se refere às obras realizadas em Vale de Vargo, informa que foi efetuada a primeira fase 

da requalificação da Avenida Jerónimo Reis Toucinho e está a ser concluída a segunda fase, com 

a retirada das árvores velhas e plantação de novas árvores. Colaborou-se com a União de 

Freguesias na requalificação urbana do Largo do Poço, através da cedência de máquinas para 

esses trabalhos. Estão a ser desenvolvidos dois projetos, as eco-hortas e o loteamento para 

habitação jovem. Já se encontra elaborado o projeto para a requalificação da escola de 

Belmeque (espaços exteriores). Está previsto outro projeto, que ainda não está em execução, 

para se desenvolver um espaço museológico dedicado às questões do combate ao fascismo, 

sobre o 25 de abril, tendo a resistência como tema de fundo.  

Existem ainda outras situações em que a Câmara é parceira, nomeadamente com a Associação 

Flor do Enxoé, que pretende ampliar um edifício, atualmente de apoio domiciliário e num 

terreno ao lado, tentar avançar para ficar com a valência de lar. Sobre esta intenção de 

construção do lar, recorda os apoios que têm sido prestados pela autarquia, na aquisição de um 

terreno e na elaboração do respetivo projeto, que depois não foi possível concretizar devido à 

alteração da legislação e à inexistência de um financiamento. Contudo, será um projeto que a 

Câmara, dentro das suas possibilidades, continuará a apoiar.  
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Está previsto apresentar uma proposta de desafetação de terreno, para posterior cedência à 

Associação de Caçadores de Vale de Vargo para a sede desta Associação, para melhor 

desenvolvimento da sua atividade, existindo a intenção de apoiar com o projeto.  

Sobre o Encontro de Culturas, que este ano será dedicado ao Cante, informa que neste 

momento, está fechado o programa e irá ser divulgado. Todos os concertos irão realizar-se na 

Praça e terão ligação ao cante e ao concelho de Serpa, sendo os espetáculos de cariz mais 

internacional realizados na Nora. Refere ainda que esta será a edição menos dispendiosa. Irá 

decorrer de 5 a 10 de Junho, sendo que no primeiro dia, realiza-se o concerto em Rede. No 

sábado, um projeto de um ex-aluno residente do Musibéria. No domingo Celina da Piedade e 

Vozes do Alentejo, que já tinha sido apresentado no Musibéria. Na segunda, teremos uma 

pessoa ligada ao concelho, o projeto de Pedro Mestre e na terça a estreia de outro projeto, 

também ligado ao concelho, com Ala dos Namorados e o Grupo Coral Os Mainantes. Para o dia 

10 está a trabalhar-se numa atividade de encerramento com cerca 100 músicos em palco, da 

Banda de Serpa e Silves e três grupos corais. Conseguiu-se fazer este programa com um valor 

significativamente mais baixo que no ano passado. -------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho começou por felicitar a autarquia pela assinatura do protocolo com 

a Guarda Nacional Republicana e pelo facto de a Câmara ter desenvolvido todos os esforços, 

para que a presença dessa força de segurança se mantivesse no concelho com mais dignidade, 

mas lamenta ter tido conhecimento do ato de assinatura desse protocolo, através dos jornais, 

contrariamente ao que estava definido, de que os vereadores seriam informados da data da 

sua assinatura. 

Pergunta se existe desenvolvimento sobre o processo das finanças e sobre o Hospital se há 

informação acrescida sobre o que já foi discutido, depois dos relatos já apresentados na 

assembleia municipal.  

Gostaria de saber em que moldes se vai efetuar a participação da Câmara na Ovibeja. 

Felicita ainda o Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa, por ter conseguido o segundo galardão 

para aquela escola, num projeto ligado à ecologia, através da recolha de materiais, sendo um 

prémio a nível nacional e gostava que no Serpa informação isso fosse mencionado com algum 

destaque. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que esse prémio é o resultado do empenho daquela escola e o 

reconhecimento por uma preocupação ambiental e é sempre de valorizar e este tipo de 

situação tem sempre destaque no Serpa Informação, como é habitual, além de que a Câmara 

Municipal é parceira neste projeto.  

Sobre os serviços públicos, informa que não existe prosseguimento no que diz respeito ao 

processo das Finanças. Sobre o hospital, na sequência das questões colocadas na Assembleia 

Municipal, foram as mesmas remetidas para quem de direito, por parte do Órgão Deliberativo e 
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a Câmara Municipal também o tem feito, e houve uma conversa com o Diretor Regional de 

Saúde, que mostrou algumas preocupações e que iriam tentar responder o mais rápido 

possível. 

Em relação à Ovibeja, a Câmara irá participar com o stand institucional, como é habitual. 

Existirá uma iniciativa sobre o cante, e apoiaremos com a ajuda preciosa das freguesias, com o 

transporte dos grupos corais que a ACOS decidiu escolher, sendo cerca de 150 pessoas.  

Sobre o protocolo assinado com a GNR, diz que na última reunião do Executivo não prestou 

informação sobre o assunto, porque ainda não sabia a data de assinatura e foi informado com 

pouca antecedência e por lapso não prestou depois essa informação. ---------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga disse que já decorreram dois anos de mandato e as promessas 

eleitorais são empurradas para um futuro incerto, lares e projetos para jovens, mas não se fala 

no que é mais importante, que em Ficalho demorou mais de 14 anos para se iniciar a 

construção do lar, mas avançou-se devido ao empenho das pessoas de Ficalho, e na sua 

opinião, quem está no poder só tem o dever de avançar com as verbas. Diz que o lar é uma das 

prioridades e a Câmara deve centrar-se em investimentos que contemplem os jovens e os 

idosos. 

Em relação aos loteamentos para jovens, diz que, por muito boa vontade que se tenha de fazer 

um investimento, é preciso pensar como é que esses jovens irão pagar essa casa. Tem sido feito 

muito e bom trabalho nalguns aspetos, mas considera que se tem “voltado as costas” a outras 

áreas, e recorda que as zonas de atividades económicas não estão em pleno funcionamento. As 

que existem estão lotadas e ainda não foram criadas em Vale de Vargo, Brinches e Vila Verde 

de Ficalho.  

Considera que se deveria valorizar o turismo e se existe um plano estratégico, questiona por 

que é que o Posto de Turismo esteve fechado na altura da Páscoa. Na sequência do que já tinha 

questionado numa anterior reunião, gostaria de saber o que se passou para aquele 

equipamento se encontrar encerrado. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Em relação ao Posto de Turismo, o Sr. Presidente disse que já foi analisada a situação com os 

respetivos serviços e foi solicitada uma informação por escrito sobre o que se passou. Nesses 

dias, a Casa do Cante também esteve fechada, porque não havia pessoas suficientes para 

colocar em todos os equipamentos e por haver necessidade é que foram abertos os 

procedimentos concursais em curso, pois tendo menos pessoas não conseguimos dar resposta 

a todos os equipamentos que temos.  

Em relação aos investimentos que o Sr. Vereador Daniel Veiga falou, que possam contribuir 

para o desenvolvimento de todas as freguesias, temos que pensar se é concretizável e se fosse 

assim tão fácil, já se tinha avançado. 
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Lembra mais uma vez, que não há nenhum concelho do distrito que ofereça as condições que 

Serpa oferece em termos de zonas de atividades económicas, temos três e com lotação 

praticamente esgotada. Estamos a investir nestes três polos que existem e já é um trabalho de 

louvar. Têm condições para a laboração e algum problema que surja a Câmara tenta sempre 

resolver, contribuindo para o aumento do número de postos de trabalho. Mas para uma 

empresa se instalar não pode ter em atenção apenas os lotes, se houvesse outras condições, 

como melhores vias de comunicação, para escoamento de produtos, poderiam existir mais 

empresas. 

Sobre os lares ou qualquer projeto na área social, diz que a Câmara tem tentado sempre apoiar 

e se não houvesse o acompanhamento, apoio em todas as fases do processo por parte da 

Câmara dificilmente o referido projeto de Vila Verde de Ficalho teria avançado e o tempo que 

decorreu não tem a ver com o empenho da Câmara, mas sim com a conjugação de vários 

fatores e sem apoios comunitários não se consegue avançar.  

Em relação a Vale de Vargo, diz que a Câmara adquiriu um terreno para o lar, apoiou no 

projeto, mas ainda não avançou porque não se conseguiu um financiamento e agora com o 

novo quadro comunitário, com as condicionantes que estão sendo colocadas, será muito difícil 

avançar para a concretização desse projeto.  

No que se refere à referência feita aos lotes do programa municipal de habitação jovem, 

esperemos que possa existir mais emprego e se possam fazer essas habitações, mas este 

programa tem dois aspetos positivos: os terrenos são baratos e em termos de especulação 

imobiliária, permite que outros lotes para habitação possam ficar mais baratos. ------------------ 

 

Período de Intervenção do Público 

Interveio a Srª D. Virgínia Rosa Frade, residente na Rua da Boa Esperança n.º 16 para expor um 

assunto relacionado com o escoamento de água na rua onde reside. Refere que existe um 

jardim na Rua dos Cravos, que tem perto uma grelha que permite o escoamento da água, mas 

quando chove, vem desaguar na sua rua e como não existe rede de pluviais, a água entra na 

sua casa. Gostaria que a autarquia verificasse essa situação. 

 

O Sr. Presidente informou a senhora que amanhã, os respetivos serviços da autarquia deslocar-

se-ão ao local para verificar a situação e será também contatada a União de Freguesias, para se 

tentar resolver o problema. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Usou também da palavra o Sr. Francisco Godinho e na qualidade de representante da 

Associação Flor do Enxoé, congratula-se com as palavras do Presidente da Câmara e em 

parceria com a autarquia, continuarão a trabalhar para se conseguir a ampliação do atual 

equipamento, face à necessidade de existência de um lar em Vale de Vargo.  
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Alerta ainda para a necessidade de uma revisão aos pontões, por uma questão de segurança 

para os condutores e faz referência à situação de degradação da estrada de Belmeque.  

 

 

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: ------------------------------------------------------- 

 

1. Licenças de recinto improvisado 

2. Parecer sobre aumento do número de compartes 

3. Pedido de licença para Passeio de BTT – Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento 

4. Câmara Municipal de Alpiarça – Parecer sobre a prova “11º Passeio a Portugal, ciclismo 

para todos” 

5. Parecer sobre direito de preferência – Anúncios n.º 16059/2015 e 16060/2015 

6. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipações para o ano de 2015 

7. Escola Profissional Bento de Jesus Caraça – Parecer sobre candidatura a novos cursos 

8. Escola Profissional Fialho de Almeida – Parecer sobre candidatura a novos cursos 

9. Zona de Atividades Económicas de Pias – Lote 17 

10. Zona de Atividades Económicas de Pias – Parcela de domínio público 

11. Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado – Protocolo de colaboração entre o 

Município e a editora Planeta Tangerina e Normas de Participação 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H40 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 15 de outubro de 2013, para 

secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo. -------------------------------------------- 

 

 

      O Presidente               A Secretária 

 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                  (Anabela Baleizão Cataluna)   

 


