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Ata n.º 11/2016 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 25 de maio de 2016 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

João Manuel Pereira dos Santos 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

Paula Jesus Godinho Pais Soares 

 

 

 

 

 

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 11/2016  
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 25 DE MAIO DE 2016 

 

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

cinco de maio de 2016, 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 10/2016  

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 10, relativa à reunião realizada no dia 11 de maio, a qual foi 

previamente distribuída por todos os eleitos. 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.º do Regimento, 

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

  

1. Isenção de pagamento de taxas 

2. Conselho Geral do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Substituição de 

representante  

3. Despacho n.º 5/2016 – 4ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

4. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Herdade de Corte 

de Messangil ou Almojafas”, em Vale de Vargo 

5. Futebol Clube de Vale de Vargo – XII Passeio de BTT “Pelos olivais do Enxoé” – Proposta 

de atribuição de subsídio  

6. Farmácia Central de Serpa, Unipessoal, Lda – Pedido de licenciamento para corrida 

solidária no âmbito das Comemorações do Mês do Coração  

7. Piense Sporting Clube – Pedido de licenciamento para realização de um passeio solidário 

de BTT 

8. Pedidos de confirmação de nome de ruas 

9. Programa Municipal de Habitação Jovem – Loteamento Municipal de Vila Nova de 

S.Bento  
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10. Pedido de isenção de pagamento de IMT – Imposto Municipal Sobre Transmissão de 

Imóveis – Requerente: Joaquim da Silva Pereira  

11. Proposta de comodato entre a Câmara Municipal de Serpa e o Futebol Clube de Serpa 

12. Destaque de parcela do prédio rústico denominado “Vale de Minhocas”, sito na União 

de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo – Requerente: Marcos José 

Figueira Coelho 

13. Destaque de parcela do prédio rústico denominado “São Pedro”, em Serpa 

14. Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” – Pedido de apoio financeiro 

15. Direito de preferência na venda do prédio rústico designado por “Fonte Nova”, em 

Serpa – requerente: Maria Raquel Martins Mateus 

16. Protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e Ervas Lusas – Cooperativa 

Portuguesa de Plantas Aromáticas, Medicinais e Condimentares, CRL 

17. Empreitada de execução do centro escolar EB/JI de Serpa – Aprovação da conta final 

18. Proposta de contrato de comodato entre a Câmara Municipal de Serpa e a Associação 

de Caçadores de Vale de Vargo 

19. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Isenção de pagamento de taxas 

1.1.Banda Filarmónica de Brinches 

De acordo com o solicitado pela Banda Filarmónica de Brinches, através de Pretensão n.º 7342 

datada de 17 de maio do corrente ano, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 

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

unanimidade, isentar aquela Banda do pagamento da taxa de ruido, no valor de 20,00 euros, 

para um baile e DJ realizados nos dias 21 e 22 de maio do corrente ano. ------------------------------- 

   

1.2. Farmácia Central de Serpa, Unipessoal, Lda. 

De acordo com o solicitado pela Farmácia Central de Serpa, através de carta datada de 4 de 

maio do corrente ano, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquela 

farmácia do pagamento da taxa de licenciamento, no valor de 33,66 €, referente à caminhada 

realizada em Serpa, no dia 22 de maio, no âmbito das Comemorações do Mês do Coração. ------ 

 
2. Conselho Geral do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Substituição de 

representante  
Na sequência do pedido de suspensão de mandato do Sr. Vereador Daniel Abraços Veiga, entre 

3 de março de 2016 e 1 de janeiro de 2017, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

nomear como representante da autarquia no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas n.º 1 
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de Serpa, o Sr. Vereador Noel Ricardo Estevens Farinho, durante o período em que vigorar a 

referida suspensão de mandato. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Despacho n.º 5/2016 – 4ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Órgão Executivo 
deliberou, por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do PS, ratificar o despacho 
n.º 5/2013, proferido pelo Sr. Presidente em 17 de maio de 2016, respeitante à quarta 
alteração ao Orçamento da Câmara Municipal: 
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4. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Herdade de 

Corte de Messangil ou Almojafas”, em Vale de Vargo 

Na sequência do requerimento de Joana Raquel Prior Neto, datado de 9 do corrente mês de 

maio e de acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território datado 

de 12 de maio, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao 

aumento de compartes no prédio rústico denominado "Herdade de Corte de Messangil ou 

Almojafas", descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1071/20090615 e inscrito na 

matriz predial da extinta freguesia de Vale de Vargo, sob o artigo 12 | Secção G, com 2,95 

hectares, decorrente da doação que Maria Joana Varela Crujo, proprietária, vai efetuar a favor 

de António Manuel da Palma Soares, na proporção de 1/3 indiviso (9833,33m2), 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 

70/2015 de 16 de julho. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Futebol Clube de Vale de Vargo – XII Passeio de BTT “Pelos olivais do Enxoé” – 

Proposta de atribuição de subsídio  

Na sequência do pedido de apoio apresentado pelo Futebol Clube Vale de Vargo, através de 

email datado de 20 de abril, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa 

que o Clube organizou no dia 6 de março de 2016, o XII passeio de BTT “Pelos Olivais do 

Enxoé”, que contou com a participação de 90 BTTistas, pelo que propõem a atribuição de um 

subsídio de 90 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 12089/2016. ---------------- 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento 

de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir 

ao Futebol Clube de Vale de Vargo um subsídio no valor de 90,00 (noventa euros) para apoio no 

XII Passeio de BTT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Farmácia Central de Serpa, Unipessoal, Lda – Pedido de licenciamento para corrida 

solidária no âmbito das Comemorações do Mês do Coração  

A Farmácia Central, no âmbito do mês do Coração, organizou uma Corrida Solidária, no dia 22 

de maio do corrente ano. 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. 
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Face ao parecer da Chefe da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 17 

de maio e atendendo à data de realização do evento, o Sr. Presidente da Câmara emitiu 

despacho de deferimento no dia 17 de maio. ------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Órgão Executivo 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 17 do 

corrente mês de maio, respeitante ao licenciamento da corrida solidária, organizada pela 

Farmácia Central no dia 22 de maio. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

7. Piense Sporting Clube – Pedido de licenciamento para realização de um passeio 

solidário de BTT 

Foi requerido pelo Piense Sporting Clube, secção de BTT, através de Pretensão n.º 7437 datada 

de 19 de maio, autorização para um evento de caráter desportivo "Passeio solidário 

cicloturismo noturno em Pias", realizado no dia 21 de maio. 

O passeio tem como objetivo a angariação de fundos para o combate à diabetes Tipo 1 (DT1 - 

infantil/juvenil). 

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 nº204/2012, de 29 de 

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

Face aos elementos previstos no artigo 3º, do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de 

março, o processo foi instruído com todos os documentos necessários. 

Face ao parecer da Chefe da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 20 

de maio e atendendo à data de realização do evento, o Sr. Presidente da Câmara emitiu 

despacho de deferimento no dia 20 de maio. 

 Deliberação  

Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Órgão Executivo 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 20 do 

corrente mês de maio, respeitante ao licenciamento do "Passeio solidário cicloturismo noturno 

em Pias", realizado no dia 21 de maio. ------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Pedidos de confirmação de nome de ruas 

8.1.Rua João de Deus, em Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 19 do corrente 

mês de maio, refere que foi requerido por Luís Severo da Costa, na qualidade de proprietário, 

certidão que confirme que o prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 
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n.º 614/19880914, inscrito na matriz predial urbana sob o art.º556 (anterior 476), sito na rua 

Oriental do Passeio, é atualmente o n.º12 da Rua João de Deus, em Serpa.  

 

Do pedido, consta uma declaração da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 

atestando a alteração conforme requerido. 

 

Através da consulta ao arquivo municipal, identificou-se: 

- "Os arquivos de Serpa", da autoria de João Cabral, informação sobre a designação da Rua João 

de Deus a partir da data de 1967, anteriormente designada por Rua Oriental do Jardim. 

- O processo de obras 370/86, com referência à designação: Rua Oriental do Passeio.  

 

Propõem que o processo seja presente a reunião de câmara para reconhecimento da atribuição 

de nome de "Rua João de Deus" ao arruamento em análise, que consta ainda da base de dados 

do sistema de informação geográfica - SIG. -------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que a atual Rua 

João de Deus, em Serpa, era anteriormente designada por Rua Oriental do Jardim. ---------------- 

 

8.2. Rua Francisco dos Santos Pateira, em Vale de Vargo 

Na sequência da exposição apresentada pelo Centro Social e Paroquial de Vila Nova de Baronia, 

a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, na certidão de teor do 

prédio, é referida a morada “Rua da Igreja ”, no entanto atualmente o arruamento é designado 

por “Rua Francisco dos Santos Pateira”. Foi efetuada deslocação ao local pelo fiscal da freguesia 

e técnico para confirmar a atual localização do prédio. 

A identificação do arruamento atual “Rua Francisco dos Santos Pateira” consta da Base de 

Dados, SIG. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que a atual Rua 

Francisco dos Santos Pateira, em Vale de Vargo, era anteriormente designada por Rua da Igreja.  

 

9. Programa Municipal de Habitação Jovem – Loteamento Municipal de Vila Nova de 

S.Bento  

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em informação 

datada de 13 de abril do corrente ano, refere que, na sequência de deliberação proferida em 

reunião de câmara, realizada em 20/01/2016, em que foi deliberado aprovar o relatório final de 

atribuição de lotes de terreno no loteamento Municipal do Monte da Vinha, Habitação Jovem e 

promover uma reunião com os dois concorrentes melhor posicionados para a escolha do lote, 

foi realizada uma reunião no dia 13/04/2016, com a presença do senhor vereador Miguel 
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Valadas, a técnica superior Alzira Figueira e as interessadas, Ângela Valadas e Sílvia Candeias, 

esposa de Hélder Candeias. 

Feita a explicação da localização dos lotes e das construções a edificar ficou esclarecido que o 

lote de terreno nº 24 seria vendido a Hélder Candeias, esposo de Sílvia Candeias e o lote de 

terreno nº 25 a Ângela Valadas. 

 

Perante o acordo obtido entre os interessados deverá proceder-se à formalização da venda dos 

lotes de terreno, conforme programa municipal Habitação Jovem, a seguir indicados: 

 

- Lote de terreno nº 24, sito no Loteamento do Monte da Vinha, inscrito na matriz sob o artigo 

2512,com origem no artigo 2599, União de freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de 

Vargo, descrito na Conservatória do Registo predial de Serpa sob o número 1415/19930104, 

com a área de 168m2, pelo preço de 6.523,00€ a Hélder Candeias e,  

 

- Lote de terreno nº 25, sito no Loteamento do Monte da Vinha, inscrito na matriz sob o artigo 

2513,com origem no artigo 2604, União de freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de 

Vargo, descrito na Conservatória do Registo predial de Serpa sob o número 1416/19930104, 

com a área de 148m2, pelo preço de 5.747,00€ a Ângela Valadas. 

 

 Deliberação 

De acordo com a informação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade o seguinte:  

 Vender a Hélder Candeias, o lote de terreno nº 24, sito no Loteamento do Monte da 

Vinha, inscrito na matriz sob o artigo 2512, com origem no artigo 2599, União de 

freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Serpa sob o número 1415/19930104, com a área de 168 m2, pelo 

preço de 6.523,00€ (seis mil quinhentos e vinte e três euros); 

 

 Vender a Ângela Valadas, o lote de terreno nº 25, sito no Loteamento do Monte da 

Vinha, inscrito na matriz sob o artigo 2513, com origem no artigo 2604, União de 

freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Serpa sob o número 1416/19930104, com a área de 148m2, pelo 

preço de 5.747,00€ (cinco mil, setecentos e quarenta e sete euros). -------------------------- 

 

O Sr. Vereador Miguel Valadas ausentou-se durante a apreciação e votação do assunto, por se 

encontrar impedido nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------- 
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10. Pedido de isenção de pagamento de IMT – Imposto Municipal Sobre Transmissão de 

Imóveis – Requerente: Joaquim da Silva Pereira  

Na sequência do pedido de certidão para isenção do pagamento de IMT, na aquisição de prédio 

rustico, ao abrigo da alínea b) do nº 2 do artº 51 da Lei nº 11/2015 de 27 de Agosto, a Divisão 

de Urbanismo e Ordenamento do Território informa o seguinte: 

 

 - «O Requerente, Joaquim da Silva Pereira é proprietário do prédio denominado “Vale 

Travesso” inscrito na matriz cadastral rustica da União das freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria), sob o artigo 94, Seção V; 

 - O prédio que pretende adquirir, denominado “Vale Travesso” inscrito na matriz 

cadastral rustica da União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 98, 

Seção V, é confinantes com o prédio do Requerente, conforme ortofotomapa com a 

identificação de ambos os prédios, em anexo; 

 - De acordo com o Parecer n.º PAR-IMT /7/2016/DAI de 22/02/2016, da Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, a aquisição do prédio confinante contribui para 

melhorar a estrutura fundiária da exploração do Requerente; 

  - Apesar do n.º 3, do artigo 51º, da citada Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, atribuir a 

competência para emissão de parecer genericamente ao “município territorialmente 

competente”, de acordo com o artigo 10º, n.º 3 e 4, do Código do Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis, a competência para emissão de parecer vinculativo, para 

efeitos de reconhecimento de isenções do referido imposto municipal sobre transmissões 

onerosas, é da Câmara Municipal; 

Propõe-se, em face ao exposto, que o presente pedido seja apreciado em reunião da Câmara 

Municipal e, se assim for entendido, se delibere emitir Parecer Favorável à isenção de 

Pagamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e de Imposto do 

Selo, na aquisição a efetuar, por Joaquim da Silva Pereira, do prédio inscrito na matriz cadastral 

rustica da União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 98, Seção V.» 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à isenção de 

pagamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e de Imposto do 

Selo, na aquisição a efetuar, por Joaquim da Silva Pereira, do prédio inscrito na matriz cadastral 

rustica da União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 98, Seção V. 

  

11. Proposta de contrato de comodato entre a Câmara Municipal de Serpa e o Futebol 

Clube de Serpa 

Assente na lógica de subsidiariedade que rege a política deste município, procedeu-se à análise 

da proposta de estabelecimento do presente contrato de comodato com o Futebol Clube de 
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Serpa, no que às instalações afetas à modalidade de futebol, no parque desportivo e Serpa, diz 

respeito, no sentido duma maior eficácia de rentabilização, gestão e manutenção: 

 

CONTRATO DE COMODATO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA E O 
 FUTEBOL CLUBE DE SERPA 

 
Nos termos do Artigo 1129 e dos seguintes do Código Civil é estabelecido o presente contrato de 
Comodato entre  
A Câmara Municipal de Serpa, pessoa coletiva nº 501112049, com sede na Praça da Republica em Serpa, 
representada pelo Sr. Presidente, Tomé Alexandre Martins Pires. 
E 
O Futebol Clube de Serpa, pessoa coletiva nº 501828796, associação sem fins lucrativos, com sede em 
Serpa, representada pelo Sr. Presidente da Direção, Francisco José Cabecinha Correia, que se regerá 
pelas seguintes cláusulas: 
 

PRIMEIRA 
A Câmara Municipal de Serpa cede, gratuitamente, ao Futebol Clube de Serpa pelo prazo de 20 anos 
renováveis, a partir da data de assinatura do presente contrato, o Parque Desportivo de Serpa. 
 

SEGUNDA 
A presente cedência abrange a utilização de todas as infraestruturas e meios de apoio existentes no 
Parque Desportivo de Serpa, adstritos à prática do futebol, nomeadamente do futebol de formação. 
 

 
TERCEIRA 

O Comodatário pode realizar obras de adaptação ou novas construções destinadas ao reforço da 
capacidade organizativa, desportiva ou financeira do clube, depois de aprovadas e autorizadas pelo 
comodante. 
 

QUARTA 
Todas as benfeitorias e construções que o comodatário venha a realizar passarão a fazer parte 
integrante do Parque Desportivo de Serpa, tornando-se consequentemente propriedade da Câmara 
Municipal de Serpa e, em caso algum, darão ao comodatário direito de retenção ou indemnização.  
 

QUINTA 
O Comodatário obriga-se a manter o Parque Desportivo de Serpa aberto à população que dele usufruirá 
na prática desportiva, em condições de gestão a definir. 
 

SEXTA 
Qualquer contrato que o comodatário venha a celebrar com terceiros, deverá sê-lo na estrita 
observância das regras agora definidas. 
Por estar conforme com as respetivas vontades, vão as partes subscrever o presente contrato. 
 
Serpa,      de                   de 2016 
 
Câmara Municipal de Serpa  Futebol Clube de Serpa 
(Tomé Alexandre Martins Pires)        (Francisco José Cabecinha Correia) 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do contrato de 

comodato acima transcrito, a celebrar com o Futebol Clube de Serpa. ---------------------------------- 

 

12. Destaque de parcela do prédio rústico denominado “Vale de Minhocas”, sito na União 

de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo – Requerente: Marcos José 

Figueira Coelho 

1 - Prédio original – prédio rústico denominado “Vale de Minhocas”, sito ao artigo 75, da secção 

H, da União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo (dentro do perímetro 

urbano), e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 140/19851205, com 

área total de 875 m2 e seguinte composição: área descoberta de 875 m2 e as seguintes 

confrontações: a norte com a Rua 25 de Abril. 
(Notas: a área total do prédio de acordo com o levantamento apresentado pelo requerente é de 766,17 m2; as 

construções existentes no prédio, que totalizam a área coberta de 266,76 m2, encontram-se licenciadas nesta 

Autarquia – Processo 03/2015/234, com o alvará de autorização de utilização n.º 13/2016, para o uso de arrumos). 

 

2 - Parcela a destacar – parte do prédio rústico denominado “Vale de Minhocas”, sito ao artigo 

75, da secção H, da União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo (dentro do 

perímetro urbano), com área total de 378,80 m2 e seguinte composição: área coberta de 

155,56 m2; área descoberta de 223,24 m2 e as seguintes confrontações: a norte com a Rua 25 

de Abril; a poente com o prédio original. 

 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

datado de 10 do corrente mês de maio, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

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

ponto 1, não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque 

de parcela, dentro do aglomerado urbano de Vila Nova de São Bento, de acordo com o 

estabelecido no ponto 4 do artigo 6º 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, dado que é possível 

proceder-se a destaques de parcela dentro do perímetro urbano, desde que as duas parcelas 

resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos. 

De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo: 

- Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos 

termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior; 

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.º 5 

e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que 

não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas; 

- O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele 

previstas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 
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constantes de planos municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, de 

servidões ou restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção 

do património cultural imóvel (…). ------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Destaque de parcela do prédio rústico denominado “São Pedro”, em Serpa 

1 - Prédio original – prédio rústico denominado “São Pedro”, sito ao artigo 35, secção J (Parte), 

da (extinta) freguesia de Salvador (dentro do perímetro urbano), e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Serpa sob o n.º 3405/20101122, com área total de 3,725 hectares e seguinte 

composição: área descoberta de 3,725 m2. 
(Notas: Após apreciação das áreas desanexadas constata-se a existência de 57 desanexações registadas, 

perfazendo a área de 16.763,41m2. Dado que a área do prédio rústico é 37.250,00m2, considera-se que a área 

sobrante é de 20.486,59m2) 

2 - Parcela a destacar – parte do prédio rústico denominado “São Pedro”, sito ao artigo 35, 

secção J (Parte), da (extinta) freguesia de Salvador (dentro do perímetro urbano), com área 

total de 1421,70 m2, e seguinte composição: área descoberta de 1421,70 m2. E as seguintes 

confrontações: a nascente com prédio original; a norte com prédio original / arruamento; a 

poente com o prédio rústico 36-J Salvador. 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

datado de 20 de maio, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o 

destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio original descrito no ponto 1, não 

constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de parcela, 

dentro do aglomerado urbano de Serpa, de acordo com o estabelecido no ponto 4 do artigo 6º 

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, dado que é possível proceder-se a destaques de parcela 

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

com arruamentos públicos. 

De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo: 

- Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos 

termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior; 

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.º 5 

e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que 

não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas; 

- O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele 

previstas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 

constantes de planos municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, de 

servidões ou restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção 

do património cultural imóvel (…). 

Consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante a respetiva planta de 

localização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Foi ainda deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação proferida pela Câmara Municipal 

na reunião realizada no dia 23/03/2011, respeitante ao destaque de parcela de terreno 

(destinado à edificação da piscina coberta), dado que não se verificou o respetivo registo. 

 

14. Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” – Pedido de apoio financeiro 

O Grupo Coral Feminino “As Flores do Chança” solicita apoio pontual para o encontro de grupos 

corais e deslocações a efetuar ao longo do ano. O encontro realiza-se no dia 28 de maio de 

2016, pelas 16h30, em Vila Verde de Ficalho e conta com a participação de 7 Grupos Corais, 

tendo a organização a responsabilidade de servir um jantar para cerca de 200 pessoas. 

De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capitulo I e IV, a 

Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude propõe apoio pontual ao Grupo Coral 

Feminino “As Flores do Chança”, através da atribuição de um subsídio de 1 000,00€ (mil euros).  

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 12117/2016. --------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento 

de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir 

ao Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” um subsídio no valor de 1.000 € (mil euros) para 

apoio no Encontro de Grupos Corais, a realizar no dia 28 do corrente mês de maio. ---------------- 

 

 

15. Direito de preferência na venda do prédio rústico designado por “Fonte Nova”, em 

Serpa – requerente: Maria Raquel Martins Mateus 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que foi requerido por Maria 

Raquel Martins Mateus, na qualidade de comproprietária, a pronuncia da Câmara Municipal 

sobre o direito de preferência na alienação do prédio rústico 135-J da extinta freguesia do 

Salvador, designado por "Fonte Nova", com 1,1 hectare de área total/descoberta, localizado 

fora do perímetro urbano de Serpa, qualificado no Plano de Urbanização de Serpa em solo rural 

complementar: outros espaços agrícolas ou agrossilvopastoris. Na planta de condicionantes, 

insere-se totalmente na Reserva Agrícola Nacional. 

 

Através de informação prestada pela divisão de administração, finanças e recursos humanos e 

serviço de informação geográfica, a Câmara Municipal não é proprietária de qualquer prédio 

rústico confinante com o prédio rústico em análise. 

Verifica-se apenas que os prédios rústicos confinantes a sul, encontram-se qualificados no 

Plano de Urbanização de Serpa em "reserva para equipamento". 
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Pelo exposto, face aos elementos disponíveis, consideram não haver interesse por parte da 

Câmara Municipal na aquisição do prédio rústico 135-J, da extinta freguesia do Salvador. 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência na aquisição do prédio rústico 135-J, da extinta freguesia do Salvador. ----------------- 

 

 

16. Protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e Ervas Lusas – Cooperativa 

Portuguesa de Plantas Aromáticas, Medicinais e Condimentares, CRL 

A Ervas Lusas é uma cooperativa de Plantas Aromáticas, Medicinais e Condimentares, 

recentemente constituída e que resulta da iniciativa conjunta de 11 produtores de PAM 

(plantas aromáticas) em modo de produção biológico, na sua maioria jovens agricultores que se 

instalaram há 5 anos ou menos. A parceria agora proposta pretende impulsionar o 

desenvolvimento económico do concelho através de ações de proximidade e de apoio a 

projetos coletivos, nomeadamente em atividades inovadoras que contribuam para o 

desenvolvimento de fileiras emergentes de elevado potencial, apostando igualmente na 

diversificação da exploração agrícola tradicional do território.  

 



                                                              Ata n.º 11 – 25/05 

 
 

2016 

 

 16 

 



                                                              Ata n.º 11 – 25/05 

 
 

2016 

 

 17 

 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE SERPA E ERVAS LUSAS – COOPERATIVA PORTUGUESA 

DE PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINAIS E CONDIMENTARES, CRL  
 
O Município de Serpa, com sede na Praça da República, s/n, 7830-389, Serpa, pessoa 
coletiva de direito público número 501112049, representado pelo seu Presidente, Tomé 
Alexandre Martins Pires, como primeiro outorgante;  
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e 
 
A Ervas Lusas, Cooperativa Portuguesa de Plantas Aromáticas, Medicinais e Condimentares, 
CRL, com sede em Algodôr, cx postal 82, 7750-015, Alcaria Ruiva, NIPC 513776451, 
representado pelo Presidente da Direção, Eduardo Almeida Duarte, como segundo 
outorgante, 
 
-tendo presente os objetivos de desenvolvimento local e regional e considerando o elevado 
interesse do Município de Serpa em apoiar atividades inovadoras que contribuam para o 
desenvolvimento de fileiras emergentes de elevado potencial de mercado; 
 
-considerando que a fileira das Plantas aromáticas, medicinais e condimentares (PAM), tem 
despertado o interesse de jovens agricultores, mas pode também constituir uma alternativa para a 
diversificação da exploração agrícola tradicional do Município de Serpa e vizinhos; 
 
-e considerando as dificuldades de organização do setor, que podem ser impulsionadas através de 
parcerias público-privadas com credibilidade assegurada, 
 
Acordam na celebração do presente Protocolo de Colaboração, regido pelas seguintes 
cláusulas. 

Cláusula 1ª 
(Objeto) 

 
1. O presente Protocolo de Colaboração tem como objeto o apoio à instalação de uma 

Cooperativa de Plantas Aromáticas no Concelho de Serpa. 
 

2. Considerando o interesse de ambas partes em desenvolver iniciativas em prol 
do desenvolvimento rural e, nomeadamente, de promover os recursos e as 
potencialidades endógenas, no qual se enquadra a fileira das PAM, podem ser 
concertadas outras ações concretas que se julgarem oportunas, tais como a 
disseminação, marketing, investigação, formação, apoio técnico e científico, 
execução de projetos em comum, bem como candidaturas a Projetos específicos de 
Financiamento, relacionados com os objetivos atrás mencionados. 

 
Cláusula 2ª 

(Mecanismos de colaboração) 
 

1. De forma a viabilizar o ponto um da cláusula primeira, o primeiro outorgante cede ao 
segundo outorgante, a utilização de um armazém, na Zona de Armazéns de Serpa, 
localizado no lote C, com a área total de 300 m2, apto para utilização agroindustrial.  
 

2. A cedência de utilização do armazém atrás citado decorre pelo período de 3 anos, 
podendo o mesmo ser prorrogado por prazo a combinar, mediante justificação 
plausível do 2º outorgante ao 1º; 

 
3. A utilização do armazém cedido é gratuita no primeiro ano, de forma a facilitar o 

processo de instalação inicial do 2º outorgante, do qual não se prevê um retorno 
financeiro imediato, aplicando-se após o primeiro ano de utilização o pagamento de 



                                                              Ata n.º 11 – 25/05 

 
 

2016 

 

 19 

uma renda mensal no valor de 100€; 
 

4. O 1º outorgante compromete-se a atribuir ao 2º outorgante, durante o prazo de 3 
anos, um lote na Zona Industrial de Serpa para prosseguimento da atividade futura e 
o 2º outorgante compromete-se, até ao final do ano de 2016, entregar o programa 
do investimento previsto para esse lote;   

 
5. Aquando da devolução do armazém cedido ao 1º outorgante, o 2º outorgante deverá 

assegurar que o mesmo se encontra em perfeito estado de uso, excetuando o normal 
desgaste provocado pelo usufruto do mesmo; 
 

6. As ações concretas que decorram do número 2 da Cláusula 1ª, serão acordadas 
através de adendas a subscrever por ambas as partes, que definirão os objetivos, 
obrigações e direitos a assumir por cada participante. 

 
Cláusula 3 

(Deveres dos Outorgantes) 
 

1. O primeiro outorgante compromete-se em entregar ao 2º outorgante a cedência para 
usufruto agroindustrial do armazém citado no número 1 da cláusula 2, devidamente 
licenciado, até 1 de junho de 2016; 
 

2. O 2º outorgante compromete-se a facilitar a integração de novos cooperantes do 
concelho de Serpa na Cooperativa, através de ações de disseminação e da 
disponibilização de conhecimentos técnicos; 

 
3. O 2º outorgante compromete-se a incluir nos critérios de seleção dos recursos 

humanos, pontuação preferencial aos residentes no Município; 
 

4. O 1º e 2º outorgantes comprometem-se a colaborar ativamente enquanto agentes de 
divulgação do setor, nomeadamente pelo apoio à dinamização da fileira no Município 
e pelo apoio à dinamização do setor nos mercados externos. 

 
Cláusula 4 

(Validade e produção de  efeitos) 
 

1. O presente protocolo é válido por cinco anos, a contar da data da sua 
assinatura, sendo renovado, por período a determinar, caso as partes manifestem 
essa vontade;  
 

2. A denúncia deve ser comunicada por escrito à outra parte com uma 
antecedência mínima de sessenta dias, relativamente à data efetiva de denúncia, 
mantendo-se em vigor as obrigações decorrentes das ações em curso decididas 
durante a vigência. 

 
Celebrado em Serpa, aos X de maio de 2016. 
 
Pelo Município de Serpa      Pela Cooperativa Ervas Lusas 
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Tomé Alexandre Pires       Eduardo Almeida Duarte 
      /Presidente/       /Presidente da Direção/ 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do 

protocolo de colaboração, acima transcrito, a celebrar com a Ervas Lusas – 

Cooperativa Portuguesa de Plantas Aromáticas, Medicinais e 

Condimentares, crl. ---------------------------------------------------------------------  

 

 

17. Empreitada de execução do centro escolar EB/JI de Serpa – Aprovação da conta final 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento em informação datada de 20 do 
corrente mês de maio, refere o seguinte: 
 
«Considerando que: 
 

 Por deliberação da Câmara Municipal datada de 02-12-2010 foi autorizada a adjudicação 
da empreitada referente aoCPU nº 32/2010 – Empreitada de Execução do Centro 
Escolar EB/JI de Serpa, à empresa Ladário – Sociedade de Construções, Ldª, pelo valor 
de 1.858.874,93€ (um milhão, oitocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e 
quatro euros e noventa e três cêntimos, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor e com 
um prazo de execução de 18 (dezoito) meses; 

 A 23-01-2012 foi deliberado em reunião de câmara autorizar a cedência da posição 
contratual da Ladário – Sociedade de Construções, Ldª à Mota-Engil, Engenharia e 
Construção, S. A., tendo esta empresa apresentado garantia bancária nº 
9140039426393 emitida pela Caixa Geral de Depósitos a 31-01-2012, no valor de 
185.887,49€ (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete euros e quarenta e 
nove cêntimos), que corresponde a 10% do valor contratual; 

 Que a Conta Final foi elaborada nos termos do artigo 399º do CCP e remetida no prazo 
estipulado no artigo 401º da mesma disposição legal; 

 Se encontra apurada o valor da Conta Final da referida empreitada, aceite e assinada 
pelas partes a 12/12/2013, e confirmada pelo parecer técnico do serviço de 
Empreitadas constante na presente informação; 

 Nos termos do nº 1 do artigo 21º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, a 
competência para autorizar a despesa é da Câmara Municipal, entidade que autorizou a 
despesa inicial. 
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Face ao exposto, propõe-se para aprovação do órgão executivo a Conta Final, apresentada pelo 
serviço de Empreitadas, referente à empreitada CPU nº 32/2010 – Empreitada de Execução do 
Centro Escolar EB/JI de Serpa, no valor de 2.071.665,34€ (dois milhões, setenta e um mil, 
seiscentos e sessenta e cinco euros e trinta e quatro cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal 
de 6% no valor de 124.299,92€ (cento e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e nove euros e 
noventa e dois cêntimos), o que perfaz o montante total de 2.195.965,26€ (dois milhões, cento 
e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco euros e vinte e seis cêntimos).» 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final, 

apresentada pelo serviço de Empreitadas, referente à Empreitada de Execução do Centro 

Escolar EB/JI de Serpa, no valor total de 2.195.965,26€ (dois milhões, cento e noventa e cinco 

mil, novecentos e sessenta e cinco euros e vinte e seis cêntimos), com IVA incluído. -------------- 
 

 

18. Proposta de contrato de comodato entre a Câmara Municipal de Serpa e a Associação 

de Caçadores de Vale de Vargo 

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

contrato de comodato a celebrar com a Associação de Caçadores de Vale de Vargo: 

 

Proposta de Contrato de Comodato 

 

Perante o pedido formulado pela Associação de Caçadores de Vale de Vargo, E/1248, de 

26/01/2015, e subsequente proposta do órgão executivo sobre a desafetação de parcela de 

terreno sita em Vale de Vargo, do domínio público e integração no domínio privado, 

aprovada em reunião realizada em 30/09/2015 e a aprovação da assembleia municipal, 

proferida em sessão realizada em 24/11/2015, tendo em vista satisfazer o pedido 

formulado pela Associação; 

 

Considerando que foram celebrados vários protocolos de cedência de salas de aula de 

escolas primárias desativadas no concelho de Serpa, a título gratuito e por determinado 

prazo, com entidades da mesma natureza, em anos anteriores e que ainda se mantém em 

vigor; 

 

Considerando o interesse na promoção destas associações revelado no apoio que o 

Município pretende dar ao associativismo, na defesa dos interesses relacionados com o 

desenvolvimento de atividades de carácter lúdico, da prática desportiva, do recreio e lazer; 

 

Propõe-se a celebração de contrato de comodato, de acordo com o disposto no artigo 

1129º do Código Civil e seguintes, considerado como “o contrato gratuito pelo qual uma 
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das partes entrega à outra certa coisa, móvel ou imóvel, para que se sirva dela, com a 

obrigação de a restituir”; 

 

Assim, propõe-se a aprovação da minuta do contrato de comodato nos seguintes termos: 

 

Entre: 

 

Tomé Alexandre Martins Pires, com domicílio necessário neste edifício, outorgando na 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal e em representação do Município de Serpa, 

pessoa coletiva nº 501.112.049 e em cumprimento da deliberação de câmara proferida em 

reunião realizada em ………………………………………,nos termos do disposto nas alíneas g) e u) 

do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, designado como primeiro 

outorgante e, 

 

F----------Presidente da Associação de Caçadores pessoa coletiva nº---------------com sede em 

-------------freguesia de Vale de Vargo, União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale 

de Vargo, é celebrado o presente contrato que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

Primeira 

O Município cede a título gratuito, por comodato, o prédio urbano inscrito na matriz sob o 

artigo 3091-P descrito sob o nº 1440/20160405 na Conservatória do Registo Predial, lote de 

terreno com a com a área de 120 m2,que confronta a Norte e Poente com domínio público, 

a Sul com arruamento sem nome, a Nascente com a Rua Pedro Soares, sito no 

prolongamento da Rua Pedro Soares, em Vale de Vargo, União das Freguesias de Vila Nova 

de S. Bento e Vale de Vargo; 

  

Segunda 

O presente contrato é celebrado pelo prazo de 15 anos, suscetível de renovação automática 

por iguais períodos sucessivos de 5 anos, se não for denunciado por qualquer das partes 

com antecedência de um mês antes do término, 

 

Terceira 

O segundo outorgante compromete-se: 

a) A utilizar o terreno para construir um edifício destinado a armazenar bens da 

propriedade da associação, tendo em conta os fins estatutários que prossegue; 

b) A assegurar a construção do edifício de acordo com as normas legais aplicáveis; 
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c) A não ceder o edifício a outras entidades ou afeta-lo a fins diversos dos agora previstos; 

d) A zelar pelas boas condições e pelo bom funcionamento do equipamento; 

 

Quarta 

1 - A associação obriga-se a restituir o prédio: 

a) Findo o prazo estabelecido na Cláusula Segunda ou no fim de qualquer uma das 

renovações; 

b) Por cessação de atividade da associação; 

c) Por abandono ou falta de utilização do prédio por período superior a seis meses; 

d) Quando for solicitado pelo Município, por motivos devidamente fundamentados, 

designadamente por não cumprimento das obrigações assumidas previstas na cláusula 

anterior, com prazo de antecedência não inferior a 60 dias; 

2 – A restituição do prédio, pelos motivos que antecedem não determina o pagamento, por 

parte do primeiro outorgante, de qualquer indemnização ou compensação pelas 

benfeitorias realizadas pelo segundo outorgante;-------------------------------------------------------- 

 

Quinta 

Em tudo omisso serão aplicadas as normas do contrato de comodato previstas no Código 

Civil, podendo o presente contrato sofrer alterações, por vontade das partes, caso se 

considere necessário. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Serpa…..aos dias….do mês de------ do ano de------- 

 

O presente contrato é feito em duplicado, sendo entregue um exemplar a cada um dos 

outorgantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Primeiro Outorgante___________________________________________ 

 

O Segundo Outorgante____________________________________________ 

 

 

19. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 97 referente ao 

dia 24 de maio de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.415.965,62 (um milhão, 

quatrocentos e quinze mil, novecentos e sessenta e cinco euros e sessenta e dois cêntimos) e 

118.782,63 (cento e dezoito mil, setecentos e oitenta e dois euros e sessenta e três cêntimos), 

respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ------------ 
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Após terminar a apreciação da ordem de trabalhos, começou por intervir o Sr. Vereador Noel 

Farinho para perguntar quais são intervenções previstas para Vale de Vargo até final de 

mandato, estando ou não previstas em plano de atividades.  

 

O Sr. Presidente respondeu que, em relação às obras realizadas na localidade de Vale de Vargo, 

muitas feitas em parceria com a União de Freguesias, refere a conclusão da Avenida Gerónimo 

dos Reis Toucinho, faltando apenas incluir as zonas de sombras. Referiu ainda a elaboração de 

projeto para requalificação do edifício da Junta de Freguesia; foi entregue o projeto de 

requalificação da escola de Belmeque, para que seja dotada de melhores condições para a 

realização de atividades ambientais e apoio ao circuito de BTT. No próximo mês, depois da 

reparação de alguns buracos, prevê-se uma requalificação do acesso ao cemitério. Prevê-se 

também requalificar um espaço da autarquia, na estrada de Belmeque, para zona de 

loteamento, eco-hortas e equipamentos para circuito de manutenção. No âmbito das 

candidaturas, prevê-se a reparação de algumas ruas, como a Rua Francisco Santos Pateira. 

 

Interveio também a Srª Vereadora Paula Pais para perguntar se as obras de requalificação do 

jardim e do mercado de Serpa, o início do parque multiusos de Pias e a conclusão do pavilhão 

desportivo em Vila Nova de S. Bento já têm data prevista de conclusão.    

 

O Sr. Presidente respondeu que o Pavilhão está previsto concluir até ao início do próximo ano 

letivo, e o mais tardar até final do corrente ano civil. Lembra que foi uma obra que estava 

prevista fazer por parte do Ministério da Educação, tendo a Câmara adquirido um terreno para 

esse efeito, mas como o poder central não efetuou a obra, a Câmara decidiu avançar com a sua 

execução.  

Sobre o parque multiusos de Pias, diz que aquilo que está previsto é que, quando estiver 

concluída e paga a obra do pavilhão de Vila Nova, iniciar-se-á a obra em Pias.  

Sobre o jardim municipal e mercado, o seu início depende da possibilidade de financiamento, 

os avisos de candidatura não foram ainda abertos, embora os processos estejam muito 

avançados em termos de elaboração de projetos. ------------------------------------------------------------- 

 

Período de intervenção do publico 

Interveio a Srª Manuela Sota, em representação da sua filha, Isabel Barradas, residente na 

Horta dos Machados em Vale de Vargo para alertar para a situação preocupante que se verifica 

no Barranco das Ferrarias, pois quando chove as pessoas residentes nos montes ficam isoladas, 

devido às enchentes junto ao referido barranco. Refere que já solicitou à Junta de Freguesia e à 

Câmara Municipal a limpeza desse barranco, mas ainda não obteve resposta, nem qualquer 

solução para esse problema. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente começou por pedir desculpa à munícipe, em nome da Câmara Municipal, pela 

ausência de resposta ao seu pedido, pois independentemente da execução ou não dessa 

limpeza, qualquer pedido carece sempre de uma resposta. Informou que iria analisar o pedido 

já efetuado pela senhora e verificar o assunto também com a junta de freguesia, para se tentar 

resolver o problema, mas lembra que a limpeza em linhas de água, carece de parecer das 

respetivas entidades. Contudo, logo que possível, a senhora será informada do prosseguimento 

deste assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção da Srª Virgínia Frade, residente na Rua da Boa Esperança, n.º 16, em 

Vale de Vargo, começando por referir que já apresentou o seu problema numa anterior reunião 

da Câmara que se realizou nesta localidade, e que se prende com a falta de escoamento da 

água através das grelhas que estão colocadas na referida rua, o que está a provocar o 

surgimento de humidade nas paredes da sua habitação.  

 

O Sr. Presidente respondeu que os técnicos da autarquia já se deslocaram ao local, na 

sequência da anterior intervenção da munícipe, mas não se trata de uma situação fácil de 

resolver, pois carece de uma grande intervenção, mas é um problema que a Câmara pretende 

solucionar logo que seja possível. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio também o Sr. Manuel Fernando Santo Antonio, proprietário de um mini mercado na 

Rua General Humberto Delgado, em Vale de Vargo, para referir que foram efetuadas obras 

naquela rua e quando choveu entrou água para a sua loja e armazém e também para outras 

habitações. Refere que a calçada está a arrancar-se toda, desde há cinco anos e lembra que, 

aquando do arranjo da rua, tinha solicitado também a colocação de uma passadeira para 

peões. Faz ainda referência à situação de uns fios elétricos de ligação de um candeeiro de 

iluminação pública, que só autorizava que fossem colocados na sua parede depois da colocação 

da referida passadeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que, quando se executa uma obra pretende-se que 

fique bem feita e são sempre acompanhadas por técnicos. Quanto à passadeira, diz que os 

técnicos podem fazer essa avaliação, para verificar se cumpre os critérios que justifiquem a sua 

colocação. Sobre a calçada e o escoamento de água, os respetivos serviços da autarquia irão 

deslocar-se ao local para avaliar a situação e sobre os fios elétricos diz que pode-se verificar o 

que a legislação prevê para estas situações. Termina dizendo que após apreciação das situações 

expostas, o munícipe irá ser informado sobre estes três assuntos. --------------------------------------- 
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Interveio ainda o Sr. Domingos Godinho tendo começado por agradecer a reparação dos sinais 

de trânsito na sequência da sua intervenção numa anterior reunião da Câmara.  

Pergunta se existe alguma previsão para a requalificação da Rua Alberico Nunes Figueiredo, em 

Vila Nova de S.Bento, uma vez que se encontra em mau estado de conservação. Alerta ainda 

para a necessidade de colocação de papeleiras nas ruas da localidade de Vila Nova. ---------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que, em conjunto com a União de freguesias, a Câmara irá fazer 

uma transferência de verbas para a reparação de uma rua nessa localidade e a rua mencionada 

pelo munícipe já tinha sido sinalizada pela União de Freguesias, como sendo uma rua 

prioritária. No que diz respeito às papeleiras, informa sobre os equipamentos urbanos que a 

Câmara pretende adquirir. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

 Isenção de pagamento de taxas 

 Conselho Geral do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Substituição de 

representante  

 Despacho n.º 5/2016 – 4ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – 

Ratificação  

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Herdade de 

Corte de Messangil ou Almojafas”, em Vale de Vargo 

 Futebol Clube de Vale de Vargo – XII Passeio de BTT “Pelos olivais do Enxoé” – 

Proposta de atribuição de subsídio  

 Farmácia Central de Serpa, Unipessoal, Lda – Pedido de licenciamento para corrida 

solidária no âmbito das Comemorações do Mês do Coração  

 Piense Sporting Clube – Pedido de licenciamento para realização de um passeio 

solidário de BTT 

 Pedidos de confirmação de nome de ruas 

 Programa Municipal de Habitação Jovem – Loteamento Municipal de Vila Nova de 

S.Bento  

 Pedido de isenção de pagamento de IMT – Imposto Municipal Sobre Transmissão de 

Imóveis – Requerente: Joaquim da Silva Pereira  
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 Proposta de comodato entre a Câmara Municipal de Serpa e o Futebol Clube de 

Serpa 

 Destaque de parcela do prédio rústico denominado “Vale de Minhocas”, sito na 

União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo – Requerente: Marcos 

José Figueira Coelho 

 Destaque de parcela do prédio rústico denominado “São Pedro”, em Serpa 

 Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” – Pedido de apoio financeiro 

 Direito de preferência na venda do prédio rústico designado por “Fonte Nova”, em 

Serpa – requerente: Maria Raquel Martins Mateus 

 Protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e Ervas Lusas – Cooperativa 

Portuguesa de Plantas Aromáticas, Medicinais e Condimentares, CRL 

 Empreitada de execução do centro escolar EB/JI de Serpa – Aprovação da conta final 

 Proposta de contrato de comodato entre a Câmara Municipal de Serpa e a 

Associação de Caçadores de Vale de Vargo 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H45 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 
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Anexo 1 – Destaque de parcela do prédio rústico denominado “São Pedro”, em Serpa – Planta 

de localização  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


