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Ata n.º 15/2016 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 20 de julho de 2016 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

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: Senhor 

Vereador Carlos Alberto Bule Martins Alves 
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Ata n.º 15/2016  
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 20 DE JULHO DE 2016 

  

No Salão Polivalente de Vila Nova de S. Bento, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 

20 de julho 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 14/2016  

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 14, relativa à reunião realizada no dia 6 de julho, a qual foi 

previamente distribuída por todos os eleitos. Feita a inclusão na ata, solicitada pelo Sr. 

Vereador João Santos, da sua intervenção, em resposta ao Sr. Presidente, no que diz respeito 

ao protocolo com a editora Planeta Tangerina, a ata foi aprovada, com as abstenções dos 

senhores vereadores Noel Ricardo Estevens Farinho e Maria Isabel da Palma Estevens, por não 

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

 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Proposta de isenção de pagamento de taxas nos equipamentos municipais – Época 

desportiva 2016/2017 e ano civil de 2017 

3. Licenças de recinto improvisado 

4. União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo – Pedido de licenciamento 

da XX Semana Cultural de Vale de Vargo 

5. União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo – Pedido de licenciamento 

da Feira Anual de Vila Nova de S.Bento 

6. Proposta de alteração do Loteamento da Zona Nascente – Imobiliária Féria e Horta, Lda 

7. CPU 12/2010 – Empreitada de Requalificação do Largo de Santa Maria – Aprovação da 

Conta Final 

8. CP 39/2008 – Empreitada de Conceção/Construção do Centro de Música “Musibéria” – 

Aprovação da Conta Final 
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9. Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa – Pedido de subsídio para aquisição 

de fardamento  

10. Grupo Coral os Ceifeiros de Serpa – Pedido de apoio financeiro para a realização de 

Encontro de Ranchos Corais  

11. Proposta de atribuição de Lote n.º 9 na Zona de Atividades Económicas II de Vila Nova 

de S. Bento – Queijaria Eira da Vila, Unipessoal, Lda   

12. CP 11/2016 – Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, em Serpa 

13. Plano estratégico de desenvolvimento do Baixo Alentejo – Pacto para o 

desenvolvimento e coesão territorial (PDCT) 

14. CIMBAL – Comunidade Internacional do Baixo Alentejo – Plano de ação de mobilidade 

urbana sustentável para o Baixo Alentejo – Repartição de encargos por município 

15. Museu Etnográfico de Serpa 

16. Denominação de rua em Pias 

17. Solução global para suporte e acompanhamento da Central de Compras da CIMBAL – 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 

18. Alteração n.º 6 ao Orçamento e alteração n.º 3 ao Plano Plurianual de Investimentos 

19. Assuntos gerais de interesse autárquico  

20. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

1.1.Associação Cultural e Juvenil UAI de Vila Verde de Ficalho 

De acordo com o solicitado pela Associação Cultural e Juvenil de Vila Verde de Ficalho, através 

de Pretensão n.º 9876 datada de 28 de junho 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 Associação do pagamento da taxa de ruido, no 

valor de 20,00 euros e de recinto improvisado, no valor de 45,00 euros, respeitante ao festival 

D’Avessas, realizado nos dias 8, 9 e 10 de julho de 2016. ---------------------------------------------------- 

 

1.2.Clube Atlético Aldenovense 

De acordo com o solicitado pelo Clube Atlético Aldenovense, através de Pretensão n.º 9602 

datada de 24 de junho 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 aquele Clube do pagamento de taxa da licença de ruído, no valor de 

20,00€, respeitante ao baile realizado nos dias 2 e 3 de julho. -------------------------------------------- 
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1.3.Moto Clube de S. Bento 

De acordo com o solicitado pelo Moto Clube de S. Bento, através de Pretensão n.º 9992 datada 

de 30 de junho 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 

o Moto Clube de S. Bento do pagamento da taxa da licença de ruído, no valor de 20,00€, 

respeitante ao baile realizado nos dias 9 e 10 de julho. ------------------------------------------------------ 

 

1.4.Futebol Clube de Serpa 

De acordo com o solicitado pelo Futebol Clube de Serpa, através de Pretensão n.º 9925 datada 

de 29 de junho 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 

aquele Clube do pagamento da taxa da licença de ruído, no valor de 20,00€, de recinto 

improvisado, no valor de 15,00€ e de ocupação de via pública, no valor de 20,00€, respeitante 

ao baile realizado nos dias 2 e 3 de julho. ------------------------------------------------------------------------ 

 

1.5.Casa do Povo de Serpa 

De acordo com o solicitado pela Casa do Povo de Serpa, através de Pretensão n.º 10356 datada 

de 6 de julho 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 a 

Casa do Povo de Serpa do pagamento da taxa de ocupação de via pública, no valor de 20,00€, 

respeitante à atividade “Eco-Mercado”, realizada no dia 9 de julho. ------------------------------------- 

 

1.6.Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa” 

De acordo com o solicitado pelo Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa”, através de Pretensão n.º 

10469 datada de 8 de julho 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 o Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa” do pagamento da taxa de licença 

de ruído, no valor de 20,00€, respeitante ao encontro de Grupos Corais, a realizar no dia 6 de 

agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.7.Comissão de Festas das Santas Cruzes 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas das Santas Cruzes, através de Pretensão 

n.º 10425 datada de 07 de julho 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 esta Comissão do pagamento da taxa de licença de ruído, no valor de 

20,00€, respeitante ao baile realizado nos dias 9 e 10 de julho. -------------------------------------------- 
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1.8. BAAL 17 – Companhia de Teatro  

De acordo com o solicitado pela Companhia de Teatro BAAL 17, através de Pretensão n.º 10303 

datada de 5 de julho 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 esta Companhia de Teatro do pagamento da taxa de licença de ruído, no 

valor de 20,00€, para as Noites na Nora que decorrem entre 8 e 23 de julho.   

 

1.9. Santa Casa da Misericórdia de Cascais  

De acordo com o solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Cascais, através de email datado 

de 20 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 entidade do pagamento da taxa de utilização do parque de campismo de Serpa, nos dias 

26 a 29 de julho do corrente ano, para as cerca de 90 crianças do ATL e 20 adultos (monitores e 

coordenadora), que participam no acampamento que realizam em Serpa desde 2011. ------------ 

 

 

2. Proposta de isenção de pagamento de taxas nos equipamentos municipais – Época 

desportiva 2016/2017 e ano civil de 2017 

Foi analisada a seguinte proposta apresentada pela Unidade Municipal de Cultura, Desporto e 

Juventude, em 14 do corrente mês de julho: 

 

«No âmbito da sua política de desenvolvimento e promoção da qualidade de vida das 

populações do Concelho, o Município de Serpa tem proporcionado apoios pontuais e 

anuais, de ordem financeira, logística e técnica, às associações, para que possam 

promover e incrementar as suas atividades junto da comunidade local. 

Com base neste princípio e sustentado no Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, Capitulo III - Isenção ou Reduções- artigo 8º, ponto 2, somos a propor, para 

a época desportiva 2016/2017 (agosto 2016 a julho 2017 e ano civil 2017), a isenção de 

pagamento de taxas e preços de utilização dos equipamentos municipais, mais 

concretamente cedência de espaços/salas para treinos, competições e desenvolvimento 

de atividades inscritas na missão institucional a: 

 

a) Associações e Clubes Desportivos sedeados no Concelho de Serpa, com 

funcionamento por época desportiva (agosto2016/julho2017) que integram ou 

venham a integrar o Conselho Municipal do Movimento Associativo; 



                                                             Ata n.º 15 – 20/07 

 
 

2016 

 

 6 

b)Associações e Clubes Desportivos sedeados no Concelho de Serpa, com 

funcionamento por ano civil (2017) que integrem ou venham a integrar o Conselho 

Municipal do Movimento Associativo; 

c) Entidades, que integram ou venham a integrar o Conselho Municipal de Educação; 

d) Entidades que integram ou venham a integrar o Conselho Local de Ação Social; 

e) Juntas e Uniões de Freguesias do Concelho de Serpa; 

 

A isenção referida tem por alvo as atividades promovidas pelas entidades referenciadas, 

no âmbito do seu plano de atividades e missão. 

Não se aplicam à proposta de isenção em apreço os ingressos em recintos e 

espetáculos.» 

 Intervenções  

Interveio o Sr. Vereador Noel Farinho para dizer que, existindo trabalho por parte das 

associações/entidades, o que faz sentido é que seja logo deliberado isentar as atividades 

realizadas, dispensando assim a necessidade de pedidos individuais de isenção de pagamento. 

Concorda com a proposta, pois foi sempre o que os eleitos do PS defenderam. ---------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta acima transcrita 

para isenção de pagamento de taxas dos equipamentos municipais para a época desportiva 

2016/2017 e ano civil de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

3. Licenças de recinto improvisado 

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 Atividade Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Associação Cultural e 

Juvenil UAI 

Festival UAI  

D’Avessas 

9875 

2016.06.28 

Dias 8 a 9 e 10 de 

julho 

2016.07.07 

 

 

4. União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo – Pedido de 

licenciamento da XX Semana Cultural de Vale de Vargo 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que a União das Freguesias de 

Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, pretende a emissão de licença para recinto 
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improvisado, para instalação de Palco ( 8x5 m), no âmbito da XX Semana Cultural de Vale de 

Vargo, nos dias 21 a 28 de Julho de 2016, no Largo da Igreja em Vale de Vargo, com início às 

19h00 e término as 4h00. 

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

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

foi instruído com os elementos necessários. 

Referem ainda que a aprovação da licença deverá respeitar o exposto nos pontos 1 e 2 do 

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

268/2009, de 29-09, ou seja, prevê-se o pagamento da taxa devida para o período de duração 

do evento e só depois a entidade licenciadora analisa o pedido e sua conformidade com as 

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

higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias sobre o despacho de 

aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

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

funcionamento. 

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

 

 Deliberação 

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

emissão da licença para a realização da XX Semana Cultural de Vale de Vargo, nos dias 21 a 28 

de Julho de 2016, no Largo da Igreja em Vale de Vargo. ---------------------------------------------------- 

 

 

5. União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo – Pedido de 

licenciamento da Feira Anual de Vila Nova de S.Bento 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que a União de Freguesias de 

Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, pretende a emissão de licença para recinto 

improvisado, para instalação de uma tenda (25x10m) com palco (10x7 m)  e 30 Stands (3x3m 

cada), onde será realizada a feira anual, nos dias 29 a 31 de  Julho de 2016,  na Zona de 

Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento, com início às 21h00 e término as 6h00. 

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

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

foi instruído com os elementos necessários.  

Referem ainda 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 
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higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias sobre o despacho de 

aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

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

funcionamento. 

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

 

 Deliberação 

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

emissão da licença para a realização da Feira Anual de Vila Nova de S. Bento.------------------------ 

 

6. 2.ª Alteração do Loteamento da Zona Nascente – Imobiliária Féria e Horta, Lda 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, através de informação datada de 1 de 

julho de 2016, na sequência de um pedido de alteração do loteamento da Zona Nascente, 

efetuado pelo requerente, Imobiliária Féria e Horta, elabora a informação que a seguir se 

transcreve: 

«Instrução do processo: 

•Certidões da Conservatória de Registo Predial referentes aos prédios abrangidos: lote 1 e lote 2. 

•Memória descritiva e justificativa; 

•Planta de localização (Planta n.º 1); 

•Planta de síntese (Planta nº 2); 

•Esquema volumétrico proposto (Desenho nº 3); 

•Termos de responsabilidade do autor e coordenador do projeto; 

•Ficha com elementos estatísticos devidamente preenchida com os dados referentes à operação 

urbanística a realizar; 

 

Identificação dos prédios objeto de alteração de licença de loteamento: 

Lotes incluídos no Loteamento Municipal da Zona Nascente – Serpa, designados: Lote 1, inscrito na 

matriz sob o n.º 3568-P e descrito na CRP sob o n.º 2739/20080901; Lote 2, inscrito na matriz sob o n.º 

3569-P e descrito na CRP sob o n.º 2740/20050621, ambos da Freguesia de Serpa (Salvador). 

 

Enquadramento em instrumentos de planeamento territorial e RJEU: 

Para a Cidade de Serpa está em vigor o “Plano de Urbanização de Serpa” (PUS), publicado pelo Aviso 

n.º 17228/2012, de 27 de dezembro de 2012, retificado pela Declaração de Retificação n.º 321/2013, de 

12 de março de 2013 e objeto de alteração por adaptação ao Plano Diretor Municipal de Serpa publicada 

pelo aviso n.º 6890/2015. 

 

Os prédios e loteamento em que se inserem estão abrangidos, nos termos do PUS pela categoria Solo 

Urbanizado RC2. 
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O Regime Jurídico da Edificação e Urbanização (RJEU) no artigo 27.º estabelece os termos da alteração 

à licença. 

 

Proposta: 

A proposta de alteração do loteamento tem como objetivo anexar os lotes 1 e 2, resultando o lote 1 com 

os parâmetros listados no quadro seguinte (extrato da memória descritiva): 

 
Relativamente ao loteamento aprovado, para o lote 1 resultante, mantem-se o n.º de fogos, n.º de pisos, 

cércea e uso. É alterada a área do lote 1 (soma das áreas do lote 1 e 2), áreas de implantação e 

construção e tipologia. 

 

De acordo com a 1ª Alteração ao Loteamento Municipal da Zona Nascente, aprovado na reunião de 

Câmara Municipal de 2016.02.03, o quadro urbanimétrico permite edificações e ampliações até aos 

limites definidos no artigo 22.º do Plano de Urbanização de Serpa (PUS), as quais são admissíveis a 

tardoz da edificação principal, sendo ainda admissíveis outras alterações e ampliações à edificação, 

desde que não ultrapassem o alinhamento definido pela fachada principal. 

 
 (Tradução gráfica das disposições da 1.ª alteração) 
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ÁREA IMPL: COTA Nº. De Nº. De Área de Área de

LOTE (m2) IMPL. FOGOS PISOS Impl. Máx. (m2) Const. Máx. (m2)

1 500 6,5 m 220,5 1 2 307 600 Hab.

2 278 6,5 m 220,5 1 2 178 333,6 Hab.

LOTE CÉRCEA USOS

 
(Lotes 1 e 2 – áreas resultantes da 1.ª alteração) 

 

Das áreas da proposta resultam os índices: 

- Índice de Ocupação do Solo liquido= 54% 

- Índice de utilização do Solo liquido= 0,92 

- Índice de Impermeabilização do Solo liquido= 61%. 

 

Cércea = 6,5m inferior à altura da fachada de 7m. A cércea está definida no regulamento do loteamento 

e corresponde à definição de altura de fachada do PUS e Decreto Regulamentar n.º 9/2009 de 29 de 

maio. 

 

São criados três lugares de estacionamento no interior do lote em conformidade coma Portaria n.º 216-

B/2008 e Declaração de Retificação n.º 24/2008. 

 

Índices, cércea (altura da fachada), n.º de pisos e n.º de fogos da proposta de alteração do 

loteamento estão conforme os parâmetros do PUS. 

 

Procedimento de alteração à licença 

Nos termos do n.º8 do artigo 27.º do RJUE as alterações à licença de loteamento, com ou sem variação 

do número de lotes, que se traduzam na variação das áreas de implantação, de construção ou variação 

do número de fogos até 3%, desde que observem os parâmetros urbanísticos ou utilizações constantes 

de plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do território, são aprovadas por simples 

deliberação da câmara municipal, com dispensa de quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das 

demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

 

Na proposta de alteração em apreciação o aumento de áreas está contido no somatório das áreas de 

implantação máxima (307+178= 485) e área de construção máxima (600+333,6= 933,6) comtempladas 

na 1.ª alteração. 

 

Assim sendo, atendendo a que a alteração está conforme os parâmetros urbanísticos do PUS a 

alteração ao loteamento é aprovada nos termos do referido n.º8 do artigo 27.º 

 

Resumo 

A proposta de alteração do loteamento tem como objetivo anexar os lotes 1 e 2, resultando o lote 1 com 

os seguintes parâmetros: 

 

ÁREA IMPL: COTA Nº. De Nº. De Área de Área de

LOTE (m2) IMPL. FOGOS PISOS Impl. Máx. (m2) Const. Máx. (m2)

1 778 6,5 m 220,5 1 2 T5/T6 420 715 Hab.

LOTE CÉRCEA USOSTIPOLOGIA

 
 

O pedido de alteração do Loteamento da Zona Nascente – Serpa reúne condições para ser aprovado. 

Nos termos do artigo 26.º do RJEU propõe-se para aprovação a proposta de alteração ao loteamento, 

que constitui a 2.ª alteração ao Loteamento Municipal da Zona Nascente – Serpa.» ---------------------- 

 

 



                                                             Ata n.º 15 – 20/07 

 
 

2016 

 

 11 

 Deliberação 

Analisado o assunto, nos termos do artigo 26.º do RJEU, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a 2.ª alteração ao Loteamento Municipal da Zona Nascente, em Serpa. --- 

 

7. CPU 12/2010 – Empreitada de Requalificação do Largo de Santa Maria – Aprovação da 

Conta Final - Ratificação 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, através de 

informação datada de 6 de julho do corrente ano, submete a aprovação da Câmara Municipal a 

Conta Final da empreitada CPU n.º 13/2014 - Requalificação do Largo de Santa Maria, em 

Serpa. 

 

«Considerando que: 

 Por deliberação da Câmara Municipal datada de 25-08-2010 foi autorizada a adjudicação da 

empreitada referente ao CPU nº 13/2010 – Empreitada de Requalificação do Largo de Santa 

Maria, em Serpa, à empresa Betão e Taipa – Construção e Recuperação de Edifícios, Ldª, pelo 

valor de 254.900,00€ (duzentos e cinquenta e quatro mil e novecentos euros, acrescidos de IVA 

à taxa legal em vigor e com um prazo de execução de 90 (noventa) dias; 

 Que a Conta Final foi elaborada nos termos do artigo 399º do CCP e remetida ao 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 29/07/2011; 

 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. 

Face ao exposto, propõe-se para aprovação do órgão executivo a Conta Final, apresentada pelo serviço 

de Empreitadas, referente à empreitada CPU nº 13/2010 – Empreitada de Requalificação do Largo de 

Santa Maria, em Serpa, no valor de 264.224,14€ (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e 

quatro euros e catorze cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal de 6% no valor de 15.853,45€ (quinze 

mil, oitocentos e cinquenta e três euros e quarenta e cinco cêntimos), o que perfaz o montante total de 

280.077,59€ (duzentos e oitenta mil, setenta e sete euros e cinquenta e nove cêntimos).» 

No entanto, de acordo com informação dos técnicos da Divisão de Desenvolvimento 

Estratégico, o documento de aprovação da Conta Final deve ser apresentado, 

impreterivelmente, junto da CCDR-Alentejo, até ao dia 15 de julho, de forma a permitir o 

encerramento da operação n.º ALENT-09-0241-FEDER-000434 - Regeneração Urbana do Centro 

Histórico de Serpa. 
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De acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, "em 

circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir 

extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos da 

competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após 

a sua prática, sob pena de anulabilidade”. 

 Intervenções 

O Sr. Vereador João Santos questionou a necessidade deste assunto ser apresentado para 

ratificação, se não poderia ser despachado mais cedo para deliberação da Câmara Municipal, 

tendo o Sr. Presidente respondido que o volume de trabalho não permitiu a preparação deste 

assunto mais cedo, pois existem três técnicos a trabalhar nas candidaturas, mas é necessário 

cumprir os prazos e tem de ser estabelecidas prioridades e este assunto trata-se do 

encerramento de um processo, mas como era necessário estar despachado até ao dia 15 de 

julho, data posterior à da reunião do Executivo, foi necessário emitir despacho e submete-lo 

posteriormente a ratificação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho emitido 

pelo Sr. Presidente, em 7 de Julho do corrente ano, referente à aprovação da Conta Final da 

empreitada CPU n.º 13/2014 - Requalificação do Largo de Santa Maria, em Serpa. ------------------ 
  

8. CP 39/2008 – Empreitada de Conceção/Construção do Centro de Música “Musibéria” – 

Aprovação da Conta Final - Ratificação 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, através de 

informação datada de 6 de julho do corrente ano, submete a aprovação pela Câmara Municipal 

da Conta Final da empreitada CP n.º 39/2008 – Conceção/Construção do Centro de Música 

“Musibéria”, em Serpa. 

 

«Considerando que: 
 

 Por deliberação da Câmara Municipal datada de 08-04-2009 foi autorizada a adjudicação da 
empreitada referente ao CP nº 39/2008 – Empreitada de Conceção/Construção do Centro de 
Música “Musibéria”, em Serpa, ao consórcio constituído pelas empresas Teixeira Duarte – 
Engenharia e Construções, S. A. e Bel-ere – Engenharia e Reabilitação de Estruturas, S. A., pelo 
valor de 2.064.744,05€ (dois milhões, sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro 
euros e cinco cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor e com um prazo de execução de 
400 (quatrocentos) dias; 

 Que a Conta Final foi elaborada nos termos do artigo 220º e 221º do DL 59/99, de 2 de março e 
remetida ao adjudicatário no prazo estipulado no artigo 222º da mesma disposição legal; 

 Se encontra apurada o valor da Conta Final da referida empreitada, aceite e assinada pelas 
partes em maio de 2011; 
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 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. 

Face ao exposto, propõe-se para aprovação do órgão executivo a Conta Final, apresentada pelo serviço 
de Empreitadas, referente à empreitada CP nº 39/2008 – Empreitada de Conceção/Construção do 
Centro de Música “Musibéria”, em Serpa, no valor de 2.171.452,77€ (dois milhões, cento e setenta e um 
mil, quatrocentos e cinquenta e dois euros e setenta e sete cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal de 
6% no valor de 130.287,17€ (cento e trinta mil, duzentos e oitenta e sete euros e dezassete cêntimos), o 
que perfaz o montante total de 2.301.739,94€ (dois milhões, trezentos e um mil, setecentos e trinta e 
nove euros e noventa e quatro cêntimos).» ------------------------------------------------------------------------------ 

 

No entanto, de acordo com informação dos técnicos da Divisão de Desenvolvimento 

Estratégico, o documento de aprovação da Conta Final deve ser apresentado, 

impreterivelmente, junto da CCDR-Alentejo, até ao dia 15 de julho, de forma a permitir o 

encerramento da operação n.º ALENT-09-0241-FEDER-000434 - Regeneração Urbana do Centro 

Histórico de Serpa. 

De acordo com o disposto no n.º 3, do artigo 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, "em 

circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir 

extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos da 

competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após 

a sua prática, sob pena de anulabilidade”. 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho emitido 

pelo Sr. Presidente, em 7 de Julho do corrente ano, referente à aprovação da Conta Final da 

empreitada CP n.º 39/2008 – Conceção/Construção do Centro de Música “Musibéria”, em 

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

 

9. Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa – Pedido de subsídio para 

aquisição de fardamento  

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, informa que o Grupo Coral e 

Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, através de comunicação datada de 15 de maio do 

corrente ano, solicita apoio pontual para aquisição de fardamento novo. 

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

propõem um apoio pontual ao Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, através da 

atribuição de um subsídio de 1.000,00€ (mil euros).  

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento com o n.º sequencial 

12543/2016.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

Face ao exposto, nos termos do artigo n.º 33.º, n-º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

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

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral Etnográfico da Casa do Povo de 

Serpa um subsídio no valor de 1000,00€ (mil euros) para apoio na aquisição de trajes. ------------- 

 

10. Grupo Coral os Ceifeiros de Serpa – Pedido de apoio financeiro para a realização de 

Encontro de Ranchos Corais  

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, informa que o Grupo Coral os Ceifeiros 

de Serpa, através de comunicação datada de 12 de maio do corrente ano, solicita apoio pontual 

para a realização de um encontro de Grupos Corais, a ter lugar no próximo dia 6 de agosto, em 

Serpa. 

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

propõem um apoio pontual, através da atribuição de um subsídio de 1.000,00€ (mil euros).  

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento com o n.º sequencial 

12544/2016.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação 

Face ao exposto, nos termos do artigo n.º 33.º, n-º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

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

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral Os Ceifeiros de Serpa, um 

subsídio no valor de 1000,00€ (mil euros) para apoio na realização de um Encontro de Grupos 

Corais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Proposta de atribuição de Lote n.º 9 na Zona de Atividades Económicas II de Vila Nova 

de S. Bento – Queijaria Eira da Vila, Unipessoal, Lda   

O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa, através de uma informação 

datada de 2 de junho do corrente ano, refere que empresa Queijaria Eira da Vila, Unipessoal, 

Lda., fixada na ZAE em Vila Nova de S. Bento, realizou um pedido de lote de terreno em 

novembro de 2015, para uma área coberta de aproximadamente de 600m2, na Zona de 

Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento. Sendo a sua atividade principal a produção de 

queijo, o objetivo passa por construir uma queijaria com mais condições de espaço face àquela 

já existente. De acordo com a informação prestada pelo promotor na ficha de projeto prevê-se 

a criação de mais 7 postos de trabalho. -------------------------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o lote n.º 

9 da Zona de Atividade Económicas II de Vila Nova de São Bento, à empresa Queijaria Eira da 

Vila, Unipessoal, Lda. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. CP 11/2016 – Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, em 

Serpa 

Tornando-se necessário proceder à abertura de concurso para a Requalificação do Jardim 

Municipal Pulido Garcia, em Serpa, constante do Plano Plurianual de Investimentos de 

2016/2019 e uma vez que o valor estimado da obra é de 456.464,82€ (quatrocentos e 

cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro euros e oitenta e dois cêntimos) a 

acrescer a taxa de IVA legal em vigor, a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica submete ao Órgão Executivo, nos termos do artigo 36º, nº 1 do Código dos 

Contratos Públicos (adiante designado por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 

de Janeiro, na sua atual redação conjugado com o artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 

197/99, de 8 de Junho, o seguinte: 

- Face ao valor acima referido, abertura de Concurso Público nos termos dos artigos 38º e 

artigo 19º, alínea b) do CCP; 

- Aprovação do Programa de Procedimento e Caderno de Encargos, nos termos da alínea b) do 

nº 1 e nº 2 do artigo 40º do CCP, conjugado com a competência prevista no nº 1, alínea f) do 

artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

 

O projeto de execução foi aprovado em deliberação de câmara de 11 de maio de 2016, e consta 

da Ata nº 10/2016. 

O concurso encontra-se cabimentado pelo número sequencial 12542/2016: 

 
- Em conformidade com o previsto no artigo 67º do CCP, a designação do júri a seguir referido, 

que conduzirá o concurso: 

Efetivos: 

- Dr. Rui Costa – Presidente; 

- Arq. David Dias – Vogal; 

- Dr.ª Fernanda Barradas – Vogal; 

Suplentes: 
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- Arq. Paisagista Carla Silva; 

- Dr. Nuno Canhita. 

 

 Deliberação  

Nos termos dos artigos 38º e artigo 19º, alínea b) do CCP, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, proceder à abertura de concurso público para a requalificação do Jardim 

Municipal Pulido Garcia e aprovar o Programa de Procedimento e Caderno de Encargos, nos 

termos da alínea b) do nº 1 e nº 2 do artigo 40º do CCP, conjugado com a competência prevista 

no nº 1, alínea f) do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, cujos documentos 

constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 

De acordo com o artigo 67º do CCP, foi ainda deliberado por unanimidade, designar o seguinte 

júri, que conduzirá o concurso: 

 

Efetivos: 

- Dr. Rui Costa – Presidente; 

- Arq. David Dias – Vogal; 

- Dr.ª Fernanda Barradas – Vogal; 

Suplentes: 

- Arq. Paisagista Carla Silva; 

- Dr. Nuno Canhita; 

 

13. Plano estratégico de desenvolvimento do Baixo Alentejo – Pacto para o 

desenvolvimento e coesão territorial (PDCT) 

Procedeu-se à análise do seguinte ofício enviado pela CIMBAL: 
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A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 12577/2016. -------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento à 

CIMBAL, de 642,06 € (seiscentos e quarenta e dois euros e seis cêntimos), referente à 

“Aquisição de serviços para elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Baixo 

Alentejo” e 2.853,60 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três euros e sessenta cêntimos), 

respeitante a “Pacto – aquisição de serviços de assessoria técnica na área de operacionalização 

e monitorização do Plano de Ação Baixo.Alentejo@2020”.-------------------------------------------------  

 

14. CIMBAL – Comunidade Internacional do Baixo Alentejo – Plano de ação de mobilidade 

urbana sustentável para o Baixo Alentejo – Repartição de encargos por município 

Foi analisado o seguinte ofício enviado pela CIMBAL, em 20 de abril do corrente ano:  
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A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 12578/2016. 

 
 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento à 

CIMBAL, de 6.486,80 € (seis mil, quatrocentos e oitenta e seis euros e oitenta cêntimos) 

respeitante à “Aquisição de serviços para a elaboração do Plano de Ação de Mobilidade Urbana 

Sustentável para o Baixo Alentejo” e 3.256,43€ (três mil, duzentos e cinquenta e seis euros e 

quarenta e três cêntimos), referente a “Aquisição de serviços para apoio técnico de 

acompanhamento e coordenação à exequibilidade física e financeira do Plano de Ação de 

Mobilidade Urbana Sustentável para o Baixo Alentejo. ----------------------------------------------------- 

 

 

15. Museu Etnográfico de Serpa 

Foi analisada a seguinte informação prestada pela Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica: 

 

«O edifício sito no Largo do Corro, em Serpa, confrontando a Norte com a Muralha, a Sul com a 

Casa de Menezes Cordeiro, a Nascente com o Largo do Côrro, e a Poente com a Muralha, 

encontra-se atualmente inscrito na matriz sob o artigo provisório P 4076, proveniente do artigo 

1540, que teve origem no artigo 1496, freguesia de Salvador (extinta), atual União das 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) com o valor patrimonial determinado em 2015 de 

€112,660,00.  
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Verificadas as áreas e efetuadas as medições verificou-se alteração de área, pelo que se 

apresentou Mod.1,no serviço de Finanças de Serpa em 05/07/2016, retificando-se a área total 

do terreno de 421,8000m2, para 478,000m2 e, a área bruta de construção de 280,6800m2, 

para 595,0000m2. 

O prédio em causa consta do inventário dos bens imóveis do Município, não se encontra 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa e é pacífico o entendimento de que se 

trata de bem pertença do domínio privado da Autarquia, anteriormente afeto a mercado 

municipal, inscrito no serviço de finanças em 1967 e afeto desde o ano de 1987 ao Museu 

Etnográfico de Serpa, cujo uso ainda se mantém.  

Torna-se, por isso, necessário proceder à celebração de escritura de justificação notarial, para 

efeitos de registo predial, dado que não são conhecidos documentos que provem a sua 

aquisição, e esta é uma forma de suprimir a falta ou insuficiência de títulos normais, de acordo 

com o previsto no artigo 116.º do Código do Registo Predial e nos artigos 80º,89.ºe 96ºnº1.º do 

Código do Notariado em que o declarante interessado afirma, com exclusão de outrem que é 

titular do direito que se arroga, declaração confirmada por três declarantes, pessoas com 

idoneidade e conhecimento desta situação.   

A posse em nome próprio, que a Autarquia tem exercido sobre o prédio a justificar, há mais de 

20 anos, tem sido pacífica, contínua e pública, pelo que nada obsta à aquisição do direito de 

propriedade por usucapião, posse mantida por certo lapso de tempo, para efeitos de primeira 

inscrição no registo predial, tanto mais que a população concelhia reconhece sem reservas que 

se trata de prédio propriedade privada do Município de Serpa. 

Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no artigo 33º, 

nº1, alínea g) da Lei nº 75/2013,de 12 de setembro, que Estabelece o Regime Jurídico das 

Autarquias Locais e, nos termos dos artigos 1287.º e 1296.º, ambos do Código Civil, delibere 

favoravelmente adquirir por usucapião, posse mantida há cerca de 49 anos, o prédio urbano 

sito no Largo do Corro, em Serpa, inscrito na matriz sob o artigo P 4076 União das Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) afeto ao uso do Museu Etnográfico.» 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, de acordo com o artigo 33º, nº1, alínea g) da Lei nº 75/2013,de 12 de 

setembro, que Estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais e, nos termos dos artigos 

1287.º e 1296.º, ambos do Código Civil, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

adquirir por usucapião, posse mantida há cerca de 49 anos, o prédio urbano sito no Largo do 

Corro, em Serpa, inscrito na matriz sob o artigo P 4076 União das Freguesias de Serpa (Salvador 

e Santa Maria) afeto ao uso do Museu Etnográfico. ---------------------------------------------------------- 
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16. Denominação de rua em Pias 

Na sequência do requerimento do Sr. João Filipe Estrela Rosa, a Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território informa o seguinte:  

 

 

 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea ss) da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao troço 

identificado a vermelho na planta acima indicada, o nome de Rua de Vale de Vargo, na 

freguesia de Pias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

17. Solução global para suporte e acompanhamento da central de compras da CIMBAL – 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 

A CIMBAL, através de ofício datado de 31 de maio do corrente ano, informa o seguinte:  
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A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 12581/2016.  

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento à 

CIMBAL, de 5.080,02 € (cinco mil e oitenta euros e dois cêntimos), respeitante à “Solução 

Global para Suporte e Acompanhamento da Central de Compras da CIMBAL”. --------------------- 

 

18. Alteração n.º 6 ao Orçamento e alteração n.º 3 ao Plano Plurianual de Investimentos  

Foi distribuída por todos os eleitos, a proposta de alteração ao Orçamento e Plano Plurianual 

de Investimentos da Câmara Municipal, bem como a respetiva justificação.  

 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar 

a sexta alteração ao Orçamento e terceira alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, 

conforme documentos que constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19. Assuntos gerais de interesse autárquico 

19.1.Agendamento Potestativo do PCP Projeto Lei n.º 231/XIII/1-ª – estabelece o Regime 

para a Reposição das Freguesias 
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19.2.Intervenção do Grupo Parlamentar “Os Verdes” no debate sobre o Regime para a 

reposição das Freguesias  
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20. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 135 referente ao 

dia 6 de julho de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.381.224,67 € (um milhão, 

trezentos e oitenta e um mil, duzentos e vinte e quatro euros e sessenta e sete cêntimos) e 

134.363,10€ (cento e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e três euros e dez cêntimos), 

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

 

Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Noel Farinho 

recordou as intervenções feitas por alguns municipes em anteriores reuniões, no que diz 

respeito ao mau estado de conservação dos caminhos municipais e dificeis acessos e pergunta 

se já se desenvolveram alguns procedimentos sobre o assunto. Faz ainda um apelo para uma 

intervenção urgente na estrada do Cruzeiro, que está num estado lastimável, com o piso muito 

irregular.  

Questionou também sobre as causas do incêndio que ocorreu no parque de campismo. 

 

 O Sr. Presidente começou por responder que o pequeno incêndio que ocorreu no parque de 

campismo foi prontamente resolvido pelos bombeiros, mas não houve um resultado conclusivo 

no que se refere às causas, o que não deixa de ser preocupante, possivelmente terá sido 

alguma ponta de cigarro.  

Sobre os caminhos, refere que temos um concelho com grandes dimensões, tenta-se resolver 

os problemas que vão surgindo, nos primeiros seis meses do ano, fez-se uma intervenção na 

ligação a Vales Mortos, iniciaram-se trabalhos em Vale Côvo e em A-do-Pinto, está previsto 

efetuar limpezas em Vila Nova de S.Bento e depois em Vila Verde de Ficalho. Foram efetuados 

asfaltamentos em Brinches, Vale de Vargo e Vila Nova de S.Bento. Recorda ainda o processo de 

empréstimo que está em curso e que, em parte, se destina à requalificação das estradas.  

 

Interveio também a Srª Vereadora Paula Pais para solicitar um ponto da situação, 

relativamente ao edifício da antiga Casa do Povo de Vila Verde de Ficalho.  

O Sr. Presidente começou por dizer que o procedimento normal quando um edifício está em 

mau estado de conservação, é a notificação aos proprietários para a realização de obras de 

conservação. Quando não está identificado o proprietário, é afixado um edital na fachada do 

edifício, o que dificulta a resolução do problema e torna o processo mais moroso. Mas como no 

caso desse edifício da Casa do Povo, não existem proprietários, a Junta de Freguesia de Vila 

Verde de Ficalho já iniciou o processo para que o edifício seja declarado propriedade da Junta e 

posteriormente, com o apoio da câmara, conseguirá fazer-se a necessária intervenção de 

reabilitação do edifício. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



                                                             Ata n.º 15 – 20/07 

 
 

2016 

 

 39 

Período de Intervenção do Público 

Começou por intervir o Sr. Luís Gonçalves Pereira para alertar para a situação dos caminhos 

municipais que se encontram em mau estado de conservação. Quanto ao caminho dos Sopos, 

refere que o pontão tem o pavimento degradado e sobre o pontão da estrada da Penalva, diz 

que as fundações da ponte estão a ficar à vista. E menciona ainda a situação da estrada da Água 

da Mancha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente informou o munícipe das intervenções nos caminhos municipais que estão em 

curso, mencionando o facto da situação da estrada da Penalva que carece de uma intervenção 

maior e recordou que todas as situações estão sinalizadas, mas não podem ser resolvidas logo, 

porque a autarquia não tem capacidade de resolver tudo ao mesmo tempo. ------------------------- 

 

Usou também da palavra o Sr. Domingos Godinho tendo começado por mencionar que os 

serviços da autarquia levaram 4 ou 5 dias para reparar uma rotura na rede de água, o que 

considera muito tempo.  

Quanto ao site da Câmara Municipal, que serve para informar sobre todas as atividade que se 

realizam no concelho, refere que não concorda que a Feira Histórica e Tradicional que se realiza 

em Serpa, no mês de agosto, tenha maior destaque que a Feira de Vila Nova de S.Bento, que se 

realiza antes, ainda no mês de julho. Na sua opinião o maior destaque deveria ser para a Feira 

de Vila Nova, pois seria uma forma de dignificar as freguesias.  

Diz ainda que, quando se desloca a Serpa, verifica que o autocarro Serpentina circula quase 

vazio e sobre o assunto, já expressou a sua opinião e apresentou sugestões em carta remetida à 

autarquia, mas à qual ainda não obteve resposta. Considera que seria mais útil se o autocarro 

fizesse o transporte das crianças das freguesias para utilização da piscina municipal.  

 

O Sr. Presidente começou por responder que, relativamente às roturas, infelizmente têm 

surgido um pouco por todo o concelho, e nos últimos dias houve roturas em simultâneo em 

Vila Nova, Ficalho e Brinches e torna-se difícil resolver tudo atempadamente. Tem que se 

atender às prioridades e os técnicos propõem as soluções que consideram mais adequadas, 

contudo, a Câmara está a analisar com a ADGA, a possibilidade de reestruturação da rede em 

baixa.  

No que diz respeito ao site, todos os meios da autarquia são para fazer divulgação da atividade 

e dos eventos, mas é necessário criar alguns critérios para funcionamento dessa página do 

município e a questão a ter em consideração é que a feira histórica é de âmbito concelhio e no 

caso da feira de Vila Nova de S.Bento é de âmbito local.  

Diz ainda que a Serpentina é muito utilizada pelos munícipes no período da manhã e embora se 

quisesse dar outra utilização ao autocarro para uso nas freguesias, conforme sugerido, não 

seria possível, pois foi a sua aquisição foi alvo de uma candidatura, no âmbito da mobilidade 
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nos centros históricos, e por isso não pode ter uma utilização diferente. Mas quanto à 

deslocação das crianças das freguesias à piscina, lembra que existe um programa de ATL da 

Câmara Municipal em todas as freguesias, que é gratuito e cujo programa prevê a deslocação 

de todas as crianças a Serpa para utilizarem a piscina, sendo que esse transporte está orçado 

em cerca de 8.000 euros. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados 

em minuta, por unanimidade, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------- 

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Proposta de isenção de pagamento de taxas nos equipamentos municipais – Época 

desportiva 2016/2017 e ano civil de 2017 

 Licenças de recinto improvisado 

 União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo – Pedido de 

licenciamento da XX Semana Cultural de Vale de Vargo 

 União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo – Pedido de 

licenciamento da Feira Anual de Vila Nova de S.Bento 

 Proposta de alteração do Loteamento da Zona Nascente – Imobiliária Féria e Horta, 

Lda 

 CPU 12/2010 – Empreitada de Requalificação do Largo de Santa Maria – Aprovação 

da Conta Final 

 CP 39/2008 – Empreitada de Conceção/Construção do Centro de Música 

“Musibéria” – Aprovação da Conta Final 

 Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa – Pedido de subsídio para 

aquisição de fardamento  

 Grupo Coral os Ceifeiros de Serpa – Pedido de apoio financeiro para a realização de 

Encontro de Ranchos Corais  

 Proposta de atribuição de Lote n.º 9 na Zona de Atividades Económicas II de Vila 

Nova de S. Bento – Queijaria Eira da Vila, Unipessoal, Lda   

 CP 11/2016 – Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, em 

Serpa 

 Plano estratégico de desenvolvimento do Baixo Alentejo – Pacto para o 

desenvolvimento e coesão territorial (PDCT) 

 CIMBAL – Comunidade Internacional do Baixo Alentejo – Plano de ação de 

mobilidade urbana sustentável para o Baixo Alentejo – Repartição de encargos por 

município 
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 Museu Etnográfico de Serpa 

 Denominação de rua em Pias 

 Solução global para suporte e acompanhamento da Central de Compras da CIMBAL 

– Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 

 Alteração n.º 6 ao Orçamento e alteração n.º 3 ao Plano Plurianual de Investimentos 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H40 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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Ata n.º 15/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 20 de julho 

 

 

 

Anexo 1 –Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, em Serpa – 

Programa de procedimentos e caderno de encargos 

 

 

Anexo 2 – Alteração n.º 6 ao Orçamento e alteração n.º 3 ao Plano Plurianual de Investimentos 

 

 
 


