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Ata n.º 1/2016 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 6 de janeiro de 2016 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Daniel Abraços Veiga 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

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 1/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 6 DE JANEIRO DE 2016 

Na Sala de Sessões do edifício da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão 
Executivo, no dia seis de janeiro de 2015, 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 26/2015 

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

colocou-se à consideração a ata n.º 26, relativa à reunião realizada no dia 30 de dezembro, a 

qual foi previamente distribuída por todos os eleitos. Ficou acordado que a ata será colocada a 

votação na próxima reunião da Câmara, a realizar no dia 20 de janeiro. -------------------------------- 

 

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  

1.1.Grito Radical – Associação de Música 

De acordo com o solicitado pela Associação de Musica, Grito Radical, através de email datado 

de 26 de outubro do ano transato, 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 licença de ruido (20,00€) para a iniciativa realizada 

no dia 31 de outubro último. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.2.Partido Comunista Português 

De acordo com o solicitado pelo Partido Comunista Português, através de email datado de 12 

de novembro de 2015, 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 

Partido do pagamento da taxa de utilização do cineteatro de Serpa (36,00€), respeitante à 

reunião realizada no dia 15 de novembro de 2015. --------------------------------------------------------- 

 

1.3.Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa 

De acordo com o solicitado pela Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa, 

através de Pretensão n.º 17524, datada de 2 de dezembro, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e 
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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 licença de 

ruido (20,00€) respeitante à Festa realizada no dia 12 de dezembro e isentar também da taxa 

de utilização (250,00 €), do pavilhão multiusos de Serpa. ------------------------------------------------- 

 

1.4.Acordes ao Vento 

De acordo com o solicitado por Acordes ao Vento, através de Pretensão 17736, datada de 7 de 

dezembro, 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 licença de ruido (20,00€), respeitante ao som em linha para animação 

durante o Natal em Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.5.Associação de Jovens de Pias 

De acordo com o solicitado pela Associação de Jovens de Pias, através de Pretensão n.º 17561 

datada de 3 de dezembro, 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 licença de ruido (20,00€), e recinto improvisado 

(15,00 €), respeitante à iniciativa realizada nos dias 26 e 27 de dezembro.  

 

1.6.Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição  

De acordo com o solicitado pela Creche Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição, 

através carta datada de 26 de novembro, 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 licença de ruido (20,00€), 

respeitante ao evento realizado nos dias 6 e 7 dezembro de 2015, no pavilhão multiusos de 

Serpa.  

A Srª Vereadora Isabel Estevens ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por 

se encontrar impedida, nos termos da lei. ----------------------------------------------------------------------- 

 

2. FUNDOS DE MANEIO PARA 2016 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica 

informa que, de acordo com o ponto 2.3.4.3. do POCAL, em caso de reconhecida necessidade 

poderá ser autorizada a constituição de Fundos de Maneio, visando o pagamento de pequenas 

despesas urgentes e inadiáveis. Determina o ponto 2.9.10.1.11, do mesmo POCAL, que para 

efeitos de controlo destes Fundos de Maneio, cabe ao Órgão Executivo aprovar um 

regulamento que estabeleça a sua constituição, funcionamento e reposição. 
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Em conformidade foi aprovado, em reunião da Câmara Municipal de 23 de janeiro de 2002, o 

Regulamento dos Fundos de Maneio da Câmara Municipal de Serpa, prevendo a constituição 

de Fundos de Maneio até ao valor máximo de 750,00€, cada. 

Desta forma, à semelhança do deliberado pela Câmara Municipal nos anos anteriores, 

considerando que a reposição dos fundos constituídos em 2015 já foi efetuada e que se verifica 

a respetiva necessidade, propõe a constituição de dois Fundos de Maneio, para o ano de 2016, 

no valor de 750,00€ cada um, sendo responsáveis as funcionárias Ana Isabel da Graça Pires de 

Melo e Ana Cristina Pereira Gomes Paixão. 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, constituir dois fundos de 

maneio para o ano de 2016, no valor de 750,00 (setecentos e cinquenta euros) cada um, sendo 

responsáveis as funcionárias Ana Isabel da Graça Pires de Melo e Ana Cristina Pereira Gomes 

Paixão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. PARECER SOBRE AUMENTO DO NÚMERO DE COMPARTES 

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

datado de 23 de dezembro de 2015, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir 

Parecer Favorável ao aumento de compartes no prédio misto denominado "Penalva", inscrito 

na matriz predial rústica da freguesia de Vila Verde de Ficalho, sob o artigo 56, secção K, e com 

o artigo matricial urbano 1428, e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

1495/20010329, com a área de 5,325 hectares, decorrente da VENDA, em partes iguais, que Rui 

Jorge Graça de Oliveira Pinto e Maria Antonieta Cabral Afonso Graça Pinto, efetuaram a Joseph 

Elisabeth Firmin Ackaert e Katelijne Anna Joseph Decroos, 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 02 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de 

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

 

 

4. CASA DO POVO DE SERPA – PEDIDO DE APOIO PARA RESTAURO DE UMA PAREDE EM MADEIRA 

A Unidade de Cultura, Desporto e Juventude informa que a Casa do Povo de Serpa solicita 

apoio pontual para realização de uma intervenção de restauro de uma parede em madeira, 

“atacada” pelo bicho da madeira que levou ao seu apodrecimento e cujo orçamento total foi de 

5.350,00 €. A entidade apresenta uma fatura de 731,85 € como apoio a conceder pelo 

Município. 



                                                                                                     Ata n.º 1 – 06/01 

 
 

2016 

 

 5 

De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, capitulo III, 

artigos 2º e 3º e Capitulo IV artigo 15º e 16º, propõem a atribuição de um subsídio de 731,85 € 

para apoio à intervenção de restauro. 

 Deliberação  

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

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

deliberou por unanimidade, atribuir à Casa do Povo de Serpa, um subsídio no valor de 731,85 € 

(setecentos e trinta e um euros e oitenta e cinco cêntimos), para apoio à intervenção de 

restauro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. GRUPO CORAL FEMININO “AS CEIFEIRAS DE PIAS”- PEDIDO DE APOIO PARA A INICIATIVA “CANTE 

AO MENINO” 

O grupo coral feminino "As Ceifeiras de Pias" promoveu a Iniciativa Cante ao Menino, no dia 12 

de dezembro de 2015. Esta Iniciativa contou também, com a participação de "As Flores do 

Chança", "Estrelas do Alentejo" e "Grupo Coral Feminino Nossa Senhora das Neves". As 

despesas associadas à realização da Iniciativa rondam os 800 a 1000 euros. 

Ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulo IV - Apoio à 

realização de projetos e ações pontuais, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, 

propõe a atribuição de 600 euros de apoio, conforme apoios pontuais, sob a forma financeira, 

atribuídos aos ranchos do concelho no ano de 2015. 

 

 Deliberação  

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

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

deliberou por unanimidade, atribuir ao grupo coral “As Ceifeiras de Pias” um subsídio no valor 

de 600,00 (seiscentos euros) para apoio na iniciativa Cante ao Menino. ------------------------------- 

 

6. SOCIEDADE RECREATIVA 5 DE OUTUBRO DE VILA NOVA DE S.BENTO – PEDIDO DE APOIO PARA 

AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA INTERIOR DAS INSTALAÇÕES  

A Sociedade 5 de outubro de Vila Nova S. Bento solicita apoio pontual para realização de uma 

intervenção de conservação interior das suas instalações, através da realização de algumas 

pinturas. 

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

2º ponto 1 e artigo 3º alínea c), a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, propõe 

a atribuição de um subsídio de 200,00€ para apoio à intervenção mencionada. -------------------- 
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 Deliberação  

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

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

deliberou por unanimidade, atribuir à Sociedade Recreativa 5 de outubro de Vila Nova de 

S.Bento, um subsídio no valor de 200,00 (duzentos euros) para apoio na pintura interior das 

suas instalações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. COMISSÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE VILA NOVA DE S.BENTO – PEDIDO DE 

APOIO PARA O ALMOÇO DE NATAL 

A Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos de Vila Nova de S. Bento realizou o seu 

almoço de Natal anual, no dia 17 de dezembro, com a participação de 84 reformados. 

Solicita a entidade apoio financeiro para comparticipação das despesas associadas à 

organização deste almoço, momento de confraternização nesta época natalícia. 

Ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, no seu Capítulo IV – 

Apoios à Realização de Projetos e Ações Pontuais, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e 

Juventude propõe a atribuição de 150 euros para comparticipação das despesas associadas, 

considerando a natureza jurídica da entidade e missão. 

 

 Deliberação  

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

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

deliberou por unanimidade, atribuir à Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vila 

Nova de S.Bento um subsídio o valor de 150,00 (cento e cinquenta euros) para apoio no almoço 

de Natal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. PROPOSTA DE APOIO ÀS COMISSÕES DE FESTAS PARA 2016 

Na linha da continuidade do apoio às festividades do Concelho, a Unidade Municipal de Cultura, 
Desporto e Juventude, propõe a atribuição de subsídios, para o ano civil de 2016, nos 
montantes abaixo indicados, às Comissões de Festas constituídas. 
A transferência do subsídio proposto a deliberação, só se efetivará mediante confirmação de 
instalação da respetiva comissão organizadora e realização das festas. 
A proposta tem um acréscimo de 5% relativamente aos subsídios atribuídos em 2015.  
 

COMISSÕES DE FESTAS DO CONCELHO 
 

Ano de 2016 

S. Sebastião – Vale de Vargo 
(21 a 24 de janeiro) 

 
3 454,09 € 

Nª. Srª de Guadalupe - Serpa 
(25 a 29 de março) 

 
Iluminações e fogo-de-artifício 
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 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, 

concordar com a proposta de atribuição de subsídios, acima transcrita, às Comissões de Festas 

para o ano de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Nª. Srª das Pazes e S. Jorge – Vila Verde de 
Ficalho 
(1 a 4 de abril) 

 
 

5 373,02 € 

Nª Srª dos Prazeres – Mina da Orada 
(2 e 3 de abril) 

 
 

767,57 € 

Nª Srª da Consolação – Brinches 
(8 a 11 de abril) 

 
 

5 373,02 € 

Santas Cruzes – Vila Nova de S. Bento 
(28 de abril a 2 de maio) 

 
 

5 948,72 € 

Nª. Srª de Fátima – A-do-Pinto 
(13 a 15 maio) 

 
3 070,20 € 

Ascensão do Senhor – Vale de Vargo 
(1º fim de semana após a 5ª feira da 
Ascensão) 

 
 

3 454.09 € 

Festas do Crespo 
(25 e 26 junho) 

 
224,43 € 

Santa Maria – Vales Mortos 
(13 a 15 de agosto) 

 
 

1 343,26 € 

 S. Luís e Santíssimo Sacramento – Pias 
(26 a 29 de agosto) 

 
 

 5 948,72 € 

Santa Iria 
(21 a 23 de outubro) 

 
 

2 686,50 € 

TOTAL 
 

 
37 643,62 € + Custo das 

Iluminações e fogo-de-artifício 
para as festas de Serpa 
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9. DESPACHO N.º 21/2015 – 15ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO – RATIFICAÇÃO  

De acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi 

deliberado, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, 

ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, datado de 30 de dezembro de 2015, 

respeitante à 15.ª alteração ao Orçamento: 
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10. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 2, referente ao 

dia 5 de janeiro de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 406.418,16 (quatrocentos e seis 

mil, quatrocentos e dezoito euros e dezasseis cêntimos) e 78.911,05 (setenta e oito mil, 

novecentos e onze euros e cinco 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 

interveio para agradecer o convite do jantar de Natal e estende esse agradecimento à 

Associação de Trabalhadores pela forma amável como todos foram recebidos.  

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga interveio para solicitar o seguinte material para o gabinete dos 

eleitos do Partido Socialista: resma de papel A4, canetas, três dossiers, um cabo de alimentação 

para o telefone, uma impressora e que se verifique o problema com a climatização.  

Solicita ainda que lhe seja facultada fotocópia dos documentos respeitantes aos circuitos e 

roteiros pedestres, de BTT e outros, que foram inaugurados. Relativamente ao percurso que 

existe entre a Unidade de Cuidados Continuados e a Estrada de S.Brás, chama a atenção para a 

grande quantidade de lixo existente nesse circuito e para a má imagem que isso transmite.  

 

O Sr. Presidente respondeu que o único circuito que foi inaugurado foi o que estava 

relacionado com o programa da Entidade Regional de Turismo e os restantes estão na fase 

final, prevendo-se que a partir do final do mês de março comecem a ser inaugurados.  

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga voltou a intervir para propor que se realize uma reunião com os 

técnicos da Autarquia que elaboram as candidaturas para que prestem alguns esclarecimentos 

sobre o “modus operandi” e sobre as diversas possibilidades de financiamento, para que os 

vereadores tenham uma real perceção do quadro em que a Câmara se insere.    

 

O Sr. Presidente disse que poderia ver com os serviços a possibilidade de se fazer um resumo 

das candidaturas que estão a ser elaboradas para entregar aos vereadores ou então agendar-se 

uma data para uma reunião com os técnicos. Irá verificar o assunto e depois combina-se.  

 

Período de Intervenção do Público 

Não se registou a presença de público nesta reunião da Câmara Municipal. --------------------------- 

 

 



                                                                                                     Ata n.º 1 – 06/01 

 
 

2016 

 

 11 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

2. Fundos de maneio para 2016 

3. Parecer sobre aumento do número de compartes 

4. Casa do Povo de Serpa – Pedido de apoio para restauro de uma parede em madeira 

5. Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias”- Pedido de apoio para a iniciativa “Cante ao 

Menino” 

6. Sociedade Recreativa 5 de Outubro de Vila Nova de S. Bento – Pedido de apoio para 

aquisição de tinta para pintura interior das instalações  

7. Comissão de Reformado, Pensionistas e Idosos de Vila Nova de S. Bento – Pedido de 

apoio para o almoço de Natal 

8. Proposta de apoio às Comissões de Festas para 2016 

9. Despacho n.º 21/2015 – 15ª Alteração ao Orçamento – Ratificação  

10. Resumo Diário da Tesouraria  

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H00 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) 


