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Ata n.º 23/2016   
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 26 de outubro 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: 14H30   

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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Ata n.º 23/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 26 DE OUTUBRO DE 2016 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, 

no dia 26 de outubro de 2016, pelas catorze 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 22/2016  

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 22, relativa à reunião realizada no dia 12 de outubro, 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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Pedidos de autorização de queimadas 

3. 13ª Alteração ao Orçamento – Ratificação  

4. 14ª Alteração ao Orçamento e 9.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

5. Pedidos de adiantamento de subsídios 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 ao prédio sito na Rua da 

Zurreira, n.º 36 em Brinches 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 ao prédio sito na Rua Álvaro 

Cunhal, n.º 13 em Vale de Vargo 

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 ao prédio sito no Largo Conde 

de Ficalho, s/n, em Serpa 

9. Certificação de nome de rua em Serpa 

10. CPU 13/2010 – Empreitada de requalificação do Largo de Santa Maria em Serpa – 

Libertação de garantia bancária 

11. Alteração ao uso do lote n.º 22 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de 

S.Bento 
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12. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação – Rua Brás Gonçalves, em 

Serpa 

13. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação – Rua Alegre, em Pias 

14. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Apoio para o 6.º Passeio BTT “Rota Pulo 

do Lobo”  

15. Proposta de 2ª alteração ao Plano de Urbanização da cidade de Serpa 

16. Centro de Cultura Popular de Serpa – Pedido de subsídio 

17. Leopardo Filmes – Pedido de apoio para a produção de longa metragem “O Bater do 

Sol” 

18. Federação de Bombeiros do Distrito de Beja – Conselho Nacional dos Bombeiros – 

Pedido de apoio 

19. Programa ECO Escolas 2016/2017  

20. Autorização para abertura de procedimento concursal – Técnico Superior de Desporto  

21. Plano de Desenvolvimento Social 2016-2020 

22. Comissão de Proteção do Idoso do Concelho de Serpa 

23. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico - Ano letivo 2016/2017–4ª 

Fase 

24. Associação Nacional de Municípios Portugueses - Carta Europeia para a Igualdade das 

Mulheres e dos Homens na Vida Local 

25. Proposta de remodelação dos edifícios e área exterior da escola do 1.º ciclo e pré-

primária de Brinches – Programa de Requalificação de Infraestruturas Educativas (Fase 

II) 

26. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

1.1. Associação Cultural e Juvenil UAI 

De acordo com o solicitado pela Associação Cultural e Juvenil UAI, através de Pretensão 

n.º15247 datada de 30 de setembro 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 licenciamento de passeio 

equestre, no valor de 33,66 €, realizado no dia 1 de outubro, na VI Gala Equestre. ------------------ 

 

1.2. Comissão de Festas de Ficalho 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Ficalho, através de Pretensão n.º15290 

datada de 3 de outubro 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 
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unanimidade, isentar aquela Comissão do pagamento da taxa de ruido, no valor de 20,00 €, 

para o baile realizado no dia 8 de outubro. ---------------------------------------------------------------------- 

 

1.3. Moto Clube S.Bento 

De acordo com o solicitado pelo Moto Clube S.Bento, através de Pretensão n.º15321 datada de 

3 de outubro 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 de ruido, no valor de 20,00 €, respeitante à atividade de 

música ao vivo, realizada no dia 7 do corrente mês de outubro. --------------------------------------- 

 

1.4. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria 

De acordo com o solicitado pela Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria, através de 

Pretensão n.º15246 datada de 30 de setembro 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 licenciamento 

do 6.º Passeio de BTT – Rota Pulo do Lobo, no valor de 33,66 € realizado no dia 9 de outubro. 

 

1.5. Comissão de Festas de Santa Iria 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Santa Iria, através de Pretensão 

n.º15235 datada de 30 de setembro 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 € e 

recinto improvisado, no valor de 45,00 € respeitante às atividades realizadas nos dias 21, 22 e 

23 do corrente mês de outubro, durante as festas daquela localidade. --------------------------------- 

 

2. Pedidos de autorização de queimadas 

De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento 

na respetiva câmara municipal. ---------------------------------------------------------------------------- -------- 

 Deliberação 

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que os pedidos apresentados pelos 

requerentes deram entrada e as queimadas realizaram-se no período que decorreu entre a 

última reunião do Órgão Executivo e a atual, 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 unanimidade, ratificar os seguintes 

despachos proferidos pelo Sr. Presidente: 
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Requerente N.º 

Pretensão 

Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Carlos José 

Pereira Francisco 

16108 2016.10.17 2016.10.17 2016.10.17 Herdade dos Pereiros, 

Serpa 

Eleutério Soares 

Gaspar 

16121 2016.10.17 2016.10.17 2016.10.17 Herdade do Sobral, 

Serpa 

Jaime Fernando 

Costa Borges 

Lopes 

16125 2016.10.17 2016.10.17 2016.10.17 Herdade da Lobata, 

Serpa – Art.º 8 

Luis Miguel 

Borges Lopes 

16127 2016.10.17 2016.10.17 2016.10.17 Monte das Oliveiras, 

Serpa 

Sociedade 

Agrícola Parreira 

Cano 

16129 2016.10.17 2016.10.17 2016.10.17 Herdade da Lobata, 

Serpa – Art.º 6 

Sociedade Agro 

Pecuária Coelho 

Palma, Lda 

16131 2016.10.17 2016.10.17 2016.10.17 Herdade Vale das 

Éguas, Serpa 

Sagri – Sociedade 

Agrícola, SA 

16152 2016.10.17 2016.10.17 2016.10.17 Herdade anexa do 

Barrocão, Serpa 

Sagri – Sociedade 

Agrícola, SA 

16155 2016.10.17 2016.10.17 2016.10.17 Herdade do Barrocão, 

Serpa 

João Manuel Sota 

do Freixo 

16189 2016.10.18 2016.10.18 2016.10.18 Bemposta, Serpa 

Maria Germana 

Colaço Lopes 

Carvalho  

16225 2016.10.18 2016.10.18 2016.10.18 Casqueiros, Pias 

Joaquim Coelho 

Garrido 

16232 2016.10.18 2016.10.18 2016.10.18 Herdade do Judeu, 

Serpa 

Cabeça de casal 

da herança de 

Bento José Costa 

16236 2016.10.18 2016.10.18 2016.10.18 Quinta do Pantufo, 

Serpa 

Cabeça de casal 

da herança de Rui 

Passos Feio de 

Lemos Viana 

16298 2016.10.19 2016.10.19 2016.10.19 Herdade dos 

Manueis, Brinches 

(art.º 6.º secção M) 

Cabeça de casal 

da herança de Rui 

Passos Feio de 

16299 2016.10.19 2016.10.19 2016.10.19 Herdade dos 

Manueis, Brinches 

(art.º 8.º secção M) 
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Lemos Viana 

Inigo Maria de 

Palacio de Oriol 

16300 2016.10.19 2016.10.19 2016.10.19 Cova e Courela das 

Bruxas, Serpa 

Miguel Nuno 

Coelho Sequeira 

de Brito Sampaio 

16322 2016.10.19 2016.10.19 2016.10.19 Herdade das Freiras, 

Brinches 

Miguel José Palma 

Sampaio 

16324 2016.10.19 2016.10.19 2016.10.19 Herdade da Repoila, 

Serpa 

Joaquim Francisco 

Seita Tagarroso 

16334 2016.10.20 2016.10.20 2016.10.20 Courela do Borralho, 

União Freguesias 

VNSB e V.Vargo 

Joaquim Manuel 

Abraços Burrica 

16351 2016.10.20 2016.10.20 2016.10.20 Ferragial da Horta, 

Serpa 

Eduardo José 

Salcher Fernandes 

D` Oliveira 

16356 2016.10.20 2016.10.20 2016.10.20 Quinta da Marreira, 

Serpa 

António Joaquim 

Martins Galado 

16405 2016.10.21 2016.10.21 2016.10.21 Courelas do Monte 

Branco – art.º 128 

António Joaquim 

Martins Galado 

16405 2016.10.21 2016.10.21 2016.10.21 Courelas do Monte 

Branco – art.º 129 

João Manuel Sota 

do Freixo 

16418 2016.10.21 2016.10.21 2016.10.21 Herdade das 

Castanheiras, Serpa 

 

3. 13ª 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 eleitos pelo Partido 

Socialista, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, datado de 20 de outubro, 

respeitante à 13.ª alteração ao Orçamento: 
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4. 14ª Alteração ao Orçamento e 9ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

Foi analisada 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 as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 

14ª alteração ao Orçamento e 9.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme 

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

 

5. Pedido de adiantamento de subsídios 

Foram analisados os seguintes pedidos de adiantamento de subsídios: 

  

Entidade Documento Pedido 

Futebol Clube de Serpa 14072 de 2016.10.04 Para fazer face a despesas inerentes 

ao clube: pagamento de inscrições dos 

atletas, aquisição de material 

desportivo, arranjo de máquinas da 

rouparia, entre outras.  

Piense Sporting Clube  15291 de 2016.10.17 Devido ao elevado número de 

despesas inerentes ao início da época 

desportiva 

Centro de Cultura Popular de 

Serpa 

15634 de 2016.10.10 Para fazer face a despesas inerentes 

ao início da época desportiva: 

pagamento de inscrições dos atletas, 

deslocações e refeições dos atletas. 

 

Sobre o assunto, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, refere que a proposta 

de adiantamento de subsídios aos clubes/associações desportivas, tem como fundamento o 

facto de, nesta data, ainda não ser possível apresentar uma proposta definitiva com os valores 

a atribuir em função da atividade a desenvolver em 2016/2017, pois todos os clubes têm 

processamento de inscrições em curso, prevendo-se que só no final de outubro seja concluído 

este processo. 

De  acordo com o regulamento municipal de apoio ao movimento associativo, artigo 11º para 

quantificar valores definitivos a atribuir aos clubes, é necessário o nº de praticantes, equipas 

em competição e tipo de competição. O mesmo regulamento, no artigo 13º prevê que o 

município conceda apoio financeiro à execução dos planos de atividades até 31 de outubro. 
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Assim, ao abrigo do referido regulamento, capítulos I (âmbito e objeto) e III (apoio à execução 

de planos de atividades) propõem o adiantamento de 30% do valor do subsídio atribuído na 

época desportiva 2015/2016 a todas as Associações/Clubes que solicitarem ou vierem a 

formalizar pedido de adiantamento para a presente época desportiva, mediante 

disponibilidade financeira do município. 

 

Informam ainda que na época desportiva 2015/2016, foram atribuídos aos clubes acima 

mencionados os subsídios seguintes: 

- Futebol Clube de Serpa – 25 250,00 € 

- Piense Sporting Clube – 16 450,00 € 

- Centro de Cultura Popular de Serpa – 12 350,00 € 

 

A Gestão Financeira procedeu aos respetivos cabimentos sequenciais n.º 13277, 13278 e 

13279/2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 

Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao adiantamento de 

30% do valor do subsídio atribuído na época desportiva 2015/2016 aos três clubes acima 

indicados e a todas as Associações/Clubes que solicitarem pedido de adiantamento para a 

presente época desportiva, mediante disponibilidade financeira do município. ---------------------- 

 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 ao prédio sito na Rua da 

Zurreira, n.º 36 em Brinches 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara 

municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 

determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de 

segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

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

acima transcrito, respeitante aos trabalhos a realizar pelos proprietários do n.º 36 da Rua da 

Zurreira, em Brinches. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 ao prédio sito na Rua Álvaro 

Cunhal, n.º 13 em Vale de Vargo 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara 

municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 
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determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de 

segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: --------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

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

acima transcrito, respeitante ao prédio sito na Rua Álvaro Cunhal, n.º 13 em Vale de Vargo. ----- 

 

 

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 ao prédio sito no Largo 

Conde de Ficalho, s/n, em Serpa 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara 

municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 

determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de 

segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: --------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

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

acima transcrito, respeitante ao prédio sito no Largo Conde de Ficalho, em Serpa. ------------------ 

 

9. Certificação de nome de rua em Serpa 

Na sequência do requerimento de Mónica de Oliveira Ruivo e de acordo com o parecer da 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 6 de outubro, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que a atual Rua Natália Correia, em Serpa, era 

anteriormente designada por Loteamento da Zona Sul. ----------------------------------------------------- 

 

10. CPU 13/2010 – Empreitada de requalificação do Largo de Santa Maria em Serpa – 

Libertação de garantia bancária 

Procedeu-se à análise da informação da Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, onde refere que, na sequência da apresentação do Auto de Receção 

Definitivo do concurso assinado a 02/08/2016, pelo representante do dono de obra, pelo 

responsável da fiscalização e pelo representante do empreiteiro: 

• Foi aberto o procedimento por despacho do Sr. Presidente, datado de 15-07-2010, ratificado 

em Reunião de Câmara de 28-07-2010; 

• Foi adjudicado, por deliberação de câmara de 25-08-2010, à empresa Betão e Taipa – 

Construção e Recuperação de Edifícios, Ldª, pelo valor de 254.900,00€ (duzentos e cinquenta e 

quatro mil, novecentos euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor à data; 

• Foi apresentada Garantia Bancária nº 0765.005200.693, no valor de 12.745,00€ (doze mil, 

setecentos e quarenta e cinco euros), correspondente a 5% do valor contratual, destinado a 

garantir o bom e integral cumprimento das obrigações assumidas no contrato, emitida pela 
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Caixa Geral de Depósitos, S.A., a 27-09-2010, não tendo, esta garantia, sofrido qualquer 

redução até à presente data; 

• A 22 de Agosto de 2016 foram libertadas a totalidade das verbas retidas para reforço da 

caução, no valor de 12.423,76€ (doze mil, quatrocentos e vinte e três euros e setenta e seis 

cêntimos). 

Face ao exposto, e nos termos do artigo 295º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto- Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, submetem à Câmara Municipal, 

entidade que autorizou a despesa inicial, a autorização para que se proceda à libertação dos 

100% do valor caucionado na Garantia Bancária acima identificada, emitida pela Caixa Geral de 

Depósitos, S.A., a 27-09-2010, no valor de 12.423,76€ (doze mil, quatrocentos e vinte e três 

euros e setenta e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 295º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto- Lei nº 

18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, a Câmara Municipal, deliberou por 

unanimidade, autorizar que se proceda à libertação dos 100% do valor caucionado na Garantia 

Bancária acima identificada, emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., a 27-09-2010, no valor 

de 12.423,76€ (doze mil, quatrocentos e vinte e três euros e setenta e seis cêntimos). 

 

 

11. Alteração ao uso do lote n.º 22 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de 

S.Bento 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico informa que foi o processo 

03/2016/120/0 (SPO) analisado pelos serviços urbanísticos, para instalação de uma “Nave 

industrial destinada à manipulação, armazenagem, secagem e conservação de hortofrutícolas”, 

no lote 22 na ZAE de Vila Nova. Esclarece o proponente que a atividade a desenvolver está 

relacionada com o CAE 01610 e se encontra devidamente enquadrada no sistema de indústria 

responsável. 

 

Uma vez que o uso do lote atribuído em reunião da Câmara Municipal de 26.11.1997 é para 

“Comércio de veículos automóveis ligeiros”, propõem a respetiva alteração do uso para a nova 

atividade “Nave industrial destinada à manipulação, armazenagem, secagem e conservação de 

hortofrutícolas”. 

Em termos urbanísticos considera-se a inexistência de qualquer inconveniente uma vez que o 

regulamento do loteamento permite a instalação do uso industrial no lote em causa. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto e nos termos do artigo 502º do Código de Regulamentos e Posturas do 

Município de Serpa, foi deliberado, por unanimidade, concordar com a alteração de uso do lote 
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n.º 22 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento para a nova atividade “Nave 

industrial destinada à manipulação, armazenagem, secagem e conservação de 

hortofrutícolas”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação – Rua Brás Gonçalves, em 

Serpa 

Na sequência da candidatura da requerente Rita Sofia dos Santos Tubal Afonso ao Programa 

Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação, foi analisada a seguinte informação do 

Gabinete de Ação Social e Educação: 

 

- «IDENTIFICAÇÃO DA MUNÍCIPE 

Na qualidade de requerente, Rita Sofia dos Santos Tubal Afonso, nascida a 07/07/1981, 

portadora do Cartão de Cidadão n.º 11966737 1 ZZ1, válido até 09/08/2016, residente na Rua 

Bráz Gonçalves, N.º 3, 1º, 7830-402, na União das Freguesias de Serpa (Salvador/Santa Maria). 

 

- IDENTIFICAÇÃO DA HABITAÇÃO 

A requerente é proprietária da habitação sita na Rua Bráz Gonçalves, nº3, 1º, Serpa, 

7830-402 Serpa, através de uma Hipoteca Voluntária à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do 

Guadiana Interior, CRL. 

 

- AGREGADO FAMILIAR 

No que concerne à composição do Agregado Familiar, é de referir que este é composto 

pela requerente e pelo seu filho Gonçalo Miguel Tubal Soeiro Afonso Grilo, menor de idade, 

nascido a 18/11/2011, portador do Cartão de Cidadão n.º 30856777 3ZZ8, válido até 

14/06/2020. 

 

- SITUAÇÃO SOCIOECONÓMICA  

Relativamente à caracterização Socioeconómica do agregado, é de referir que a 

requerente ao nível profissional encontra-se empregada, exercendo funções de Assistente 

Técnico no Município de Serpa.  

O rendimento mensal bruto per capita do agregado familiar é de: 366.38€, iliquido. 

Face ao exposto, e de acordo com o previsto no Regulamento Municipal de Apoio à 

Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa, os rendimentos do agregado enquadram-se 

no Escalão B (rendimento entre 318€ -530€) do Regulamento, com comparticipação da 

munícipe de 25% da intervenção a realizar. 

 

 

 



                                                      Ata n.º 23 – 26/10 

 
 

2016 

 

 

21 

- INTERVENÇÃO 

 Colocação de 5 janelas e/ou reparação das existentes (madeira), aumentar altura do 

muro existente num pátio exterior (segurança da criança).» ---------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a realização da obra na 

habitação sita na Rua Bráz Gonçalves, N.º 3, 1º, em Serpa, ao abrigo do Programa Municipal de 

Apoio à Reabilitação da Habitação. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação – Rua Alegre, em Pias 

Na sequência da candidatura da requerente Lucinda Farinho dos Reis ao Programa Municipal 

de Apoio à Reabilitação da Habitação, foi analisada a seguinte informação do Gabinete de Ação 

Social e Educação: 

 

-« IDENTIFICAÇÃO DA MUNÍCIPE 

Na qualidade de requerente, Lucinda Farinho dos Reis, viúva, de 77 anos de idade, nascida a 

03/02/1939, portadora do Cartão de Cidadão n.º 05296592 9 ZY0, válido até 02/01/2019, 

residente na Rua Alegre n.º38, na Junta de Freguesia de Pias. 

 

- IDENTIFICAÇÃO DA HABITAÇÃO 

A requerente é co-proprietária da habitação sita na Rua Alegre, n.38, em Pias. A habitação 

trata-se de um prédio urbano de rés-do-chão e quintal de tipologia 2.  

 

- AGREGADO FAMILIAR 

No que concerne à composição do Agregado Familiar, é de referir que este é composto pela 

requerente e pelos seus filhos Henrique dos Reis Tadeu, nascido a 28/04/1970, portador do 

Cartão de Cidadão n.º10222512 5ZY4, válido até 14/12/2019 e Úrsula dos Reis Tadeu, nascida a 

22/10/1967, portadora do Bilhete de Identidade n.º11064896, emitido a 13/09/2006 em Beja, 

válido até 13/09/2016. 

 

- SITUAÇÃO SOCIOECONÓMICA  

Relativamente à caracterização Socioeconómica do agregado, é de referir que a requerente é 

pensionista de velhice e sobrevivência auferindo um rendimento anual ilíquido no valor de 

5585.87€, o seu filho Henrique encontra-se em situação de desemprego sem subsídio, e a filha 

Úrsula é reformada por invalidez (doença mental), tendo um rendimento anual ilíquido no valor 

de 3667.31€.  

O rendimento mensal bruto per capita do agregado familiar é de: 257.03€, ilíquido. 
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Face ao exposto, e de acordo com o previsto no Regulamento Municipal de Apoio à 

Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa, os rendimentos do agregado enquadram-se 

no Escalão A (até 318€), do Regulamento, tendo por isso uma comparticipação de 100%, por 

parte da autarquia.  

 

- Apoio ao abrigo do PMARCHS 

Arranjo de cobertura; construção de casa de banho e de cozinha e reboco de paredes.» ---------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a realização da obra na 

habitação sita na Rua Alegre n.º38, em Pias, ao abrigo do Programa Municipal de Apoio à 

Reabilitação da Habitação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Apoio para o 6.º Passeio BTT “Rota 

Pulo do Lobo”  

A Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria organizou no dia 9 de outubro de 2016, o VI 

passeio de BTT “Rota do Pulo do Lobo”, que contou com a participação de 259 BTTistas, 

conforme confirma a relação de participantes, enviada pela Associação, pelo que, a Unidade 

Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, propõe a atribuição de um subsídio de 259 euros 

(um euro por participante). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º13265/2016. ----------------  

 

 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, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Iria, um subsídio no valor de 259,00 (duzentos e cinquenta e nove euros), 

respeitante à realização do 6.º Passeio de BTT. --------------------------------------------------------------- 

 

15. Proposta de 2ª alteração ao Plano de Urbanização da cidade de Serpa 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da DUOT - Divisão de Urbanismo e Ordenamento 

do Território, datada de 20 do corrente mês de outubro:  

«1 - ENQUADRAMENTO 

O Plano de Urbanização da Cidade de Serpa (PUS) foi publicado pelo Aviso n.º 17228/2012, de 

27 de dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 321/2013, de 12 de março e 

objeto de alteração por adaptação e republicação conforme Aviso n.º 6890/2015, publicado no 

Diário da República, 2.ª série de 19 junho.  
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A elaboração de planos municipais é, nos termos do n.º1 do artigo 76.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) determinada por deliberação da câmara municipal a 

qual estabelece os prazos de elaboração e o período de participação, sendo publicada no Diário 

da República e divulgada através da comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão 

territorial e no sítio na Internet da câmara municipal. Relativamente ao procedimento e 

conforme o n.º 1 do artigo 119.º, as alterações aos planos territoriais seguem, com as devidas 

adaptações, os procedimentos previstos para a sua elaboração, aprovação, ratificação e 

publicação. 

A definição da oportunidade e dos termos de referência dos planos municipais compete à 

câmara municipal sem prejuízo da posterior intervenção de outras entidades públicas ou 

particulares, conforme estabelece o n.º3 do artigo 76.º do RJIGT. 

Relativamente à avaliação ambiental, estabelece o artigo 120.º do mesmo diploma que 1) as 

pequenas alterações aos programas e aos planos territoriais só são objeto de avaliação 

ambiental no caso de se determinar que são suscetíveis de ter efeitos significativos no 

ambiente; 2) a qualificação das alterações para efeitos do número anterior compete à entidade 

responsável pela elaboração do plano ou do programa, de acordo com os critérios 

estabelecidos no anexo ao Decreto - Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto - 

Lei n.º 58/2011, de 4 de maio, podendo ser precedida de consulta às entidades às quais, em 

virtude das suas responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os efeitos 

ambientais resultantes da aplicação do plano. 

2 - PROPOSTA 

A presente informação enuncia a proposta de 2.ª alteração ao Plano de Urbanização de Serpa, 

no quadro da alínea a) do n.º 2 do artigo 115.º do RJIGT. 

De acordo com o referido n.º 2 alínea a) a alteração dos programas e dos planos territoriais 

incide sobre o normativo e ou parte da respetiva área de intervenção e decorre “Da evolução 

das condições ambientais, económicas, sociais e culturais subjacentes e que fundamentam as 

opções definidas no programa ou no plano;”. 

A proposta de alteração está relacionada, por um lado, com a evolução das circunstâncias 

económicas gerais e, em particular, no setor da construção/imobiliário; por outro lado, visa 

ajustar alguns parâmetros e índices que a prática da gestão urbanística tem revelado ter pouca 

aderência à realidade da cidade e às transformações económicas e sociais que têm vindo a 

acontecer.  

Nos termos do n.º2 do artigo 199.º do RJIGT “… os planos municipais ou intermunicipais devem, 

no prazo máximo de cinco anos após a entrada em vigor do presente decreto-lei, incluir as 

regras de classificação e qualificação previstas no presente decreto-lei, sob pena de suspensão 

das normas do plano territorial que deveriam ter sido alteradas, não podendo, na área 
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abrangida e enquanto durar a suspensão, haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações 

que impliquem a ocupação, uso e transformação do solo.”. Apesar desta previsão legal e face á 

dimensão do trabalho que é necessário realizar nos diversos planos em vigor, considera-se que 

se justifica, sendo mesmo urgente a alteração muito focada que se propõe. 

2.1 Âmbito 

A alteração do PUS tem o seguinte âmbito: 

2.1.1 - Equacionar a qualificação da área estabelecida na planta de zonamento como “Espaço 

Verde Urbano” tipologia “permanência e lazer”, com aproximadamente 8500m2 adjacente à 

Rua Che Guevara (anexo 1), que poderá ser redimensionado ou eliminado ficando as 

obrigações em termos de cedências garantidas nos termos dos parâmetros estabelecidos no 

PUS. 

A alteração ao zonamento visa criar condições para permitir a procura de uma solução 

urbanística ambiental e financeiramente compatível com a existente adutora do sistema de 

abastecimento de água. 

2.1.2 – Reequacionamento de algumas unidades execução. 

Tem-se verificado que face à dinâmica do mercado imobiliário algumas unidades de execução 

estão sobredimensionadas do ponto de vista da área e oferta na mesma localização e número 

de proprietários que envolvem. Por outro lado verifica-se que em algumas situações o 

zonamento estrutura as possibilidades de configuração urbana ao longo de arruamentos 

existentes, pelo que se os prejuízos (de oportunidade, custo e tempo) de “amarrar” os diversos 

promotores são evidentes, não se vislumbram quaisquer benefícios.  

Acresce que se o PUS na alínea b) do n.º 2 do artigo 54.º admite a “Subdivisão de uma em duas 

unidades de execução, desde que mantenha a coerência urbanística da parcela sobrante;” não 

estabelece qual o procedimento para a concretização. 

2.1.3 - Alterações pontuais do regulamento.  

Estas alterações visam eliminar incongruências do plano e ajustar alguns parâmetros e índices 

que a prática da gestão urbanística tem revelado ter pouca aderência a realidade da cidade.  

Sem prejuízo de outras que possam surgir na elaboração na proposta, preconizam-se as 

seguintes alterações: alínea b) iii) do n.º 6 do artigo13.º de modo a ser consistente com o 

Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos; parâmetros do artigo 22.º relativamente aos 

“espaços de atividades económicas” existentes e propostos, de modo a procurar a sua 

uniformização com o estabelecido para o mesmo tipo de espaços no Plano de Urbanização de 

Pias e Plano de Urbanização de Vila Nova de São Bento; redação do n.º 3 do artigo 41.º 

relativamente ao limite da área de ampliação; redação do n.º 1 do artigo 52.º de modo a 

eliminar a incongruência com o estabelecido no anexo IV. 
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2.2 Avaliação Ambiental 

No que respeita à Avaliação Ambiental (AA) a análise e ponderação dos efeitos ambientais 

devem ser efetuadas à luz dos critérios que constam do anexo ao Decreto-Lei n.º232/2007 de 

15 de junho que se listam: 

2.2.1 - Características dos planos e programas tendo em conta, nomeadamente: 

a) O grau em que o plano ou programa estabelece um quadro para os projetos e outras 

atividades no que respeita à localização, natureza, dimensão e condições de funcionamento ou 

pela afetação de recursos; 

b) O grau em que o plano ou programa influencia outros planos ou programas, incluindo os 

inseridos numa hierarquia; 

c) A pertinência do plano ou programa para a integração de considerações ambientais, em 

especial com vista a promover o desenvolvimento sustentável;  

d) Os problemas ambientais pertinentes para o plano ou programa; 

e) A pertinência do plano ou programa para a implementação da legislação em matéria de 

ambiente. 

2.2.2 - Características dos impactes e da área suscetível de ser afetada, tendo em conta, 

nomeadamente: 

a) A probabilidade, a duração, a frequência e a reversibilidade dos efeitos; 

b) A natureza cumulativa dos efeitos;  

c) A natureza transfronteiriça dos efeitos; 

d) Os riscos para a saúde humana ou para o ambiente, designadamente devido a acidentes; 

e) A dimensão e extensão espacial dos efeitos, em termos de área geográfica e dimensão da 

população suscetível de ser afetada; 

f) O valor e a vulnerabilidade da área suscetível de ser afetada, devido a: 

i) Características naturais específicas ou património cultural;  

ii) Ultrapassagem das normas ou valores limite em matéria de qualidade ambiental; 

iii) Utilização intensiva do solo; 

g) Os efeitos sobre as áreas ou paisagens com estatuto protegido a nível nacional, comunitário 

ou internacional. 

A alteração incide sobre uma das três tipologias de espaços integrados na estrutura verde 

urbana definidas pelo PUS: Espaços Verdes Urbanos existentes e propostos (EVU); Espaços 
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Verdes Urbanos de Enquadramento existentes e propostos (EVUE); Corredores Arbóreos 

existentes e propostos (CA). 

Os EVUE são definidos como espaços de elevada sensibilidade ecológica localizados na 

envolvente próxima da área urbanizada, e igualmente importantes como pontos panorâmicos 

sobre a Cidade de Serpa. Os CA são constituídos pelos alinhamentos arbóreos ao longo das vias 

e têm a função de orientação visual, ensombramento e ligação entre os diferentes elementos 

da estrutura ecológica. Os EVU caracterizam-se por integrar um conjunto de espaços de 

enquadramento aos equipamentos de utilização coletiva, os jardins e os espaços públicos de 

recreio e lazer e os espaços públicos de recreio e lazer. 

No quadro do âmbito da proposta, alterações às unidades de execução estaão relacionadas 

com a execução do que está previsto em termos de uso do solo e portanto não terão 

implicações ao nível da avaliação ambiental realizada a quando da elaboração do PUS. Também 

as alterações ao regulamento que se anteveem não têm enquadramento nos critérios acima 

listados. 

Relativamente à requalificação da área de EVU, sendo demarcado na planta de zonamento 

nenhuma referência específica é feita no relatório de fundamentação do PUS ou no relatório 

ambiental. 

Contrapondo a proposta de alteração da qualificação do zonamento aos critérios elencados de 

modo a proceder à análise e ponderação dos efeitos ambientais é imediato que as alíneas a) b) 

d) e) do ponto 2.2.1 e as alíneas a) b) c) d) e) f) ii, iii, g) do ponto 2.2.2 do anexo ao DL 

n.º232/2007 não têm aplicação. 

Relativamente à alínea 2.2.1 c) a área destinada a EVU proposto atualmente está parcialmente 

inculta e noutra parte ocupada por árvores de fruto, principalmente laranjeiras. A alteração da 

situação existente é assumida pela atual afetação do PUS.  

Ao nível do plano a integração de considerações ambientais com vista a promover o 

desenvolvimento sustentável não é verosímil que seja comprometida por via da requalificação 

da área. De facto trata-se de uma área de reduzida dimensão face à cidade e próxima dos 

limites do perímetro urbano.  

Relativamente ao ponto 2.2.2, alínea f) i, atendendo à situação existente e à alteração que o 

PUS já preconiza não se pode falar em património cultural nem, pelo acima explicado, de 

características naturais especificas. 

Face ao exposto e atendendo à Circular de Orientação Técnica sobre Qualificação dos PMOT 

para efeitos de não sujeição a avaliação ambiental (COT 03/2011, DGOTDU), verifica-se que a 

alteração proposta não preenche nenhum desses critérios para ser sujeita a Avaliação 

Ambiental.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

De acordo com a proposta apresentada pela DUOT, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, nos termos do artigo 76.º do RJIGT, o seguinte: 

1 - Proceder à segunda alteração ao Plano de Urbanização da Cidade de Serpa (PUS) com o 

seguinte âmbito: 

1.1 - Alteração da qualificação do zonamento, na área de “Espaço Verde Urbano”, 

tipologia “permanência e lazer”, com aproximadamente 8.500m2, adjacente à Rua Che 

Guevara. A alteração visa permitir a procura de uma solução urbanística ambiental e 

financeiramente compatível com a existente adutora do sistema de abastecimento de 

água. 

1.2 - Reequacionamento de algumas unidades execução. 

1.3 - Alterações pontuais do regulamento.  

2 – A proposta de alteração ao PUS não está sujeita a Avaliação Ambiental, nos termos do 

número 2 do artigo 78.º do RJIGT e n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-lei 232/2007. 

3 - Fixar o prazo de 90 (noventa) dias para a elaboração da alteração ao PUS com início após a 

publicação do aviso no Diário da República e contados nos termos do Código do Procedimento 

Administrativo. 

4 - Fixar o prazo de 15 (quinze) dias uteis, com início 5 (cinco) dias após a publicação do aviso 

no Diário da República, para formulação de sugestões e para a apresentação de informações, 

sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento 

de elaboração conforme dispõe o n.º 2 do artigo 88.º do RJIGT.  

5 - Que os interessados possam proceder à consulta da documentação, na Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, localizada no edifício dos Paços do Concelho, durante 

o horário de expediente, e na página internet do município: www.cm-serpa.pt. 

6 - As sugestões e informações devem ser apresentadas por escrito e dirigidas ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Centro de Cultura Popular de Serpa – Pedido de subsídio 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, em informação datada de 17 de 

outubro e na sequência do pedido do Centro de Cultura Popular de Serpa, através de carta 

datada de 10 do corrente mês, refere que o Centro de Cultura subiu à 2ª divisão nacional de 

andebol no escalão de seniores masculinos, onde irá ter como adversários o Vela de Tavira, 

Zona Azul, Vitória de Setúbal, Alto do Moinho, Torrense, Almada, 1º de Dezembro, Clube 

Camões e Benfica B. 
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De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Anexo I, outras 

modalidades coletivas – prémio objetivo, propõem a atribuição do subsídio de 1 500 euros ao 

Centro de Cultura Popular de Serpa, pela subida à 2ª divisão nacional de andebol.------------------ 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 13263/2016. -------------- 

 

 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, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir ao Centro de Cultura 

Popular de Serpa, um subsídio no valor de 1.500,00 (mil e quinhentos euros), pela subida à 

Segunda Divisão Nacional de Andebol. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

17. Leopardo Filmes – Pedido de apoio para a produção de longa metragem “O Bater do 

Sol” 

A Produtora Leopardo Filmes informa que está a preparar a longa metragem " O Bater do Sol ", 

realizado por duas jovens francesas, apoiado pelo Centro Nacional de Cinema Francês e quase 

exclusivamente filmado no concelho de Serpa. Além da promoção de Serpa em Portugal e no 

Estrangeiro, a permanência da equipa (cerca de 25 pessoas) durante dois meses em Serpa, 

representa um investimento local de cerca de 70.000€. A Produtora solicita à Câmara Municipal 

apoio logístico, a nível de alojamento, alimentação e aquisição de serviços (Bombeiros). Como 

contrapartida, a Produtora assegura, além da promoção de Serpa, o destaque da Câmara 

Municipal no genérico e em todos os materiais promocionais do filme. -------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este pedido, o Sr. Presidente propõe a atribuição de um subsídio de 10.000,00 € para 

apoio no alojamento, alimentação e aquisição de serviços, mediante a apresentação das 

respetivas despesas, mas as quais deverão ser efetuadas em empresas/entidades do nosso 

concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador João Santos propõe que, em futuras situações desta natureza, se negocie com as 

produtoras no sentido do concelho de Serpa estar devidamente identificado nas cenas dos 

filmes, por exemplo, através da filmagem das placas identificativas das localidades, ou até nos 

próprios diálogos, pois isso seria também um motivo de atratividade extra para o nosso 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a 

Leopardo Filmes, Ldª um subsídio no valor de 10.000,00 € (dez mil euros), para apoio nas 

filmagens da longa-metragem “O Bater do Sol”, mediante a apresentação das respetivas 
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despesas, comprovativas de que as mesmas foram efetuadas em empresas/entidades do 

concelho de Serpa. 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, aprovar o teor da proposta de protocolo a celebrar com 

a produtora Leopardo Filmes, Lda, a qual consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo 

parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18. Federação de Bombeiros do Distrito de Beja – Conselho Nacional dos Bombeiros – 

Pedido de apoio 

A Liga dos Bombeiros Portugueses e a Federação dos Bombeiros do Distrito de Beja vão realizar 

um Conselho Nacional em Serpa, no dia 29 de outubro e solicitam a cedência do auditório do 

Musibéria, apoio logístico para uma visita à cidade e colaboração para pagamento do almoço, 

cujo custo aproximado é de 1.000 euros.  

Face ao pedido apresentado, propõe-se a cedência do espaço (Auditório do Musibéria) e apoio 

logístico, bem como o pagamento do almoço aos participantes no Conselho Nacional.------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder o Auditório 

do Musibéria para a realização do Conselho Nacional dos Bombeiros, prestar apoio logístico e 

proceder ao pagamento do almoço aos participantes. ------------------------------------------------------ 

 

19. Programa ECO Escolas 2016/2017 

O ECO-Escolas é um Programa de Educação para o Desenvolvimento Sustentável promovido em 

Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), Secção Portuguesa da Fundação de 

Educação Ambiental (FEE). 

Desenvolvido em Portugal desde 1996, o Programa é atualmente implementado em mais de 

1000 escolas e de 200 concelhos em todo o território nacional, abrangendo todos os graus de 

ensino. 

Uma escola que adere ao ECO-Escolas compromete-se a desenvolver um conjunto de ações e 

atividades que deverão envolver os diferentes elementos da comunidade escolar, com especial 

enfoque nos alunos, nos professores, nos auxiliares de ação educativa, nos encarregados de 

educação e também na comunidade envolvente, nomeadamente o município. 

 

O Programa ECO-Escolar pretende encorajar, reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido 

pela escola na melhoria do seu desempenho ambiental e na sensibilização para a necessidade 

de adoção de comportamentos mais sustentáveis. 

O Programa visa criar hábitos de participação e cidadania, tendo como principal objetivo 

encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade. 
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À semelhança de anos anteriores e conforme estipulado no Regulamento, as escolas do 

concelho solicitam à Câmara parceria no Programa ECO-Escolas 2016-2017. Para tal, a Câmara 

Municipal deverá comprometer-se a: 

- Reconhecer a importância do desenvolvimento do Programa ECO-Escolas nas escolas 

inscritas; 

- Apoiar, dentro das atividades do Município, as iniciativas que as escolas se propõem 

desenvolver nomeadamente através da participação no Conselho ECO-Escolas; 

- Pagar o valor de inscrição da cada escola no Programa ECO-Escolas que tem desde 

2012/2013 o valor único de 70.00€. Este valor da inscrição inclui todo o ano letivo. 

 

Propõe o Gabinete de Ação Social e Educação, que sejam assinadas as declarações de 

parceria com as escolas que realizaram o pedido, em conformidade com o respetivo 

Regulamento: 

- EB2,3 de Vila Nova de São Bento 

- Escola Secundária de Serpa 

- Escola Profissional de desenvolvimento Rural de Serpa 

- EB23 Abade Correia da Serra 

- EBI/JI de Pias. 

 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, assinar as declarações de 

parceria com a escola EB2,3 de Vila Nova de São Bento, a Escola Secundária de Serpa, a Escola 

Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, a EB2,3 Abade Correia da Serra e a EBI/JI de 

Pias, reconhecendo a importância do desenvolvimento do Programa ECO-Escolas nessas escolas 

e apoiando, dentro das atividades do Município, as iniciativas que as escolas se propõem 

desenvolver, nomeadamente através da participação no Conselho ECO-Escolas, bem como 

proceder ao respetivo pagamento da inscrição de cada escola, no valor único de 70.00€. -------- 

 

20. Autorização para abertura de procedimento concursal – Técnico Superior de Desporto 

Por deliberação da Assembleia Municipal de 30 de junho de 2016, foi aprovada a alteração do 

Mapa de Pessoal do Município de Serpa, no sentido de contemplar um posto de trabalho na 

carreira e categoria de Técnico Superior (Desporto), para a Unidade Municipal da Cultura, 

Desporto e Juventude, para acorrer a necessidades permanentes do serviço. 

De acordo com o previsto n.º 3 do artigo 30º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, o recrutamento é efetuado através de 

procedimento concursal restrito aos trabalhadores detentores de vínculo por tempo 

indeterminado.  

Deste modo, submete-se à aprovação da Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 4 do Decreto-Lei 

n.º 209/2009, de 3 de setembro, a abertura de procedimento concursal para recrutamento, na 
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modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, de um licenciado em desporto, 

para a carreira de técnico superior. 

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

efeito, que se mostram cumpridas as regras constantes do artigo 32º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 

de março, em matéria de regras de equilíbrio orçamental, estando o Município a dar 

cumprimento aos limites de endividamento e demais obrigações de sustentabilidade das 

respetivas finanças locais. 

A Contratação que vier a resultar do presente procedimento apenas produzirá efeitos no ano 

de 2017, sendo a correspondente verba inscrita na proposta de orçamento, para efeitos de 

posterior cabimento e compromisso. --------------------------------------------------------------------------- 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Noel Farinho para recordar que em situações desta natureza, por 

considerarem que se trata de um assunto de gestão de pessoal que compete a quem detém o 

respetivo pelouro, os eleitos do Partido Socialista, irão abster-se na votação. ---------------------- 

 

 Deliberação  

Ao abrigo do n.º 4 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, foi deliberado, por maioria, 

com as abstenções dos Senhores Vereadores do PS, proceder à abertura de procedimento 

concursal para recrutamento, na modalidade de contrato de trabalho por tempo 

indeterminado, de um licenciado em Desporto, para a carreira de Técnico Superior. ---------------- 

 

21. Plano de Desenvolvimento Social 2016-2020 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 19 do corrente mês de 

outubro, refere que o Plano de Desenvolvimento Social (PDS) é um instrumento de 

definição de objetivos prioritários para a promoção do Desenvolvimento Social Local, 

tendo em vista a produção de efeitos corretivos e de efeitos preventivos ao nível da 

redução da pobreza e da exclusão social. Assumindo-se, como um instrumento 

determinante na concertação de respostas e intervenções junto das populações, em 

situações económico-sociais mais vulneráveis, de modo a promover uma real inclusão 

social das mesmas. 

 

Remetem à Câmara Municipal para os devidos efeitos, o PDS 2016-2020, aprovado no plenário 

do CLAS – Conselho Local de Ação Social, de 29 de setembro, tendo este documento sido 

resultado de uma dinâmica ativa dos parceiros nos grupos de trabalho e na colaboração com as 

suas próprias atividades/iniciativas. ------------------------------------------------------------------------------ 
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 Deliberação  

O Órgão Executivo tomou conhecimento do Plano de Desenvolvimento Social 2016/2020, 

aprovado pelo Conselho Local de Ação Social, o qual consta de pasta anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22. Comissão de Proteção do Idoso do Concelho de Serpa 

Através de informação datada de 19 do corrente mês de outubro, o Gabinete de Ação Social e 
Educação informa que, no Plenário do Conselho Local de Ação Social, realizado no dia 29 de 
setembro, foi aprovado o regulamento da Comissão de Proteção do Idoso do Concelho de 
Serpa, que submetem a apreciação da Câmara Municipal, para os devidos efeitos.  
 
A Comissão de Proteção do Idoso do Concelho de Serpa tem como objetivos: 

 Proporcionar uma melhoria na qualidade de vida dos idosos;  
 Promover os direitos dos idosos;  
 Prevenir ou responder a situações suscetíveis de afetar a segurança, saúde ou bem-

estar dos idosos;  
 Combater a exclusão social na população idosa;  
 Manter o idoso na sua habitação e meio natural, em segurança;  
 Sensibilizar a comunidade local e redes de vizinhança para a necessidade de proteção 

dos idosos;  
 Criar condições que favoreçam as relações com outros idosos, com a família e a 

comunidade, potenciando a rede primária de suporte;  
 Proteger os idosos alvo de negligência e maus-tratos, eventualmente através da criação 

de um grupo de voluntariado que acompanhe as situações sinalizadas. 

 Deliberação  
A Câmara Municipal tomou conhecimento do regulamento da Comissão de Proteção do Idoso 
do Concelho de Serpa, o qual consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 
integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

23. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico - Ano letivo 2016/2017   
4ª Fase 

No cumprimento das competências da Câmara Municipal no âmbito de Ação Social Escolar aos 
alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente alimentação, alojamento e auxílios 
económico para material escolar e livros escolares, previstas na alínea hh) do nº 1 do artigo 33º 
da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, o Gabinete de Ação Social e Educação apresenta os 
pedidos de apoio que deram entrada após as anteriores deliberações de câmara sobre o 
assunto. 

 
O posicionamento dos alunos foi efetuado conforme previsto no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 

de Março e de acordo com as medidas definidas no Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto 
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do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, com as alterações 

introduzidas pelo Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho. 

 

Para atribuição deste apoio a Gestão Financeira procedeu aos seguintes cabimentos: 

 

 Fornecimento de 

refeições 

Aquisição de material 

escolar 

Agrupamento de Escolas 

nº 1 de Serpa 

Cabimento nº 12820 Cabimento nº 12821 

Agrupamento de Escolas 

nº 2 de Serpa 

Cabimento nº 12822 Cabimento nº 12823 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes 

auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano de 2016/2017: 

 
4ªFase 

Agrupamento N.º 1 Escolas de Serpa 
(Serpa; Vales Mortos; Pias; Brinches e Vale de Vargo) 

EB1 Serpa – Escalão A 

Nome do Aluno 
 

Aluno com 
NEE  

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Tatiana Isabel Pina Sanches ------------- X ------------- 

 

 
EB1 Pias – Escalão A 
 

 
Nome do Aluno 

 
Aluno com 

NEE  

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Israel Garcia Dimas ------------- X ------------- 

Perpetua Filipa Garcia Dimas ------------- X ------------- 

Sara de Jesus Montes Tavares X X ------------- 

 

 

Agrupamento N.º 2 Escolas de Serpa 
(Vila Nova São Bento; Vila Verde de Ficalho e A-Do-Pinto) 

EB1 Vila Nova São Bento - Escalão A 

 
Nome do Aluno 

 
Aluno com 

NEE  

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Isabel Martins Gemenes ------------ X ------------- 
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Salomé Martins Gemenes ------------ X ------------- 

Eduardo José Gemas da Palma ------------ X ------------- 

 

24. Associação Nacional de Municípios Portugueses - Carta Europeia para a Igualdade das 

Mulheres e dos Homens na Vida Local 

Na sequência do ofício remetido pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, em 

2016/04/06, o Gabinete de Ação Social e Educação informa que diversos municípios em todo o 

país já aderiram à Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local. 

A eventual subscrição desta Carta por parte do Município de Serpa, deve ser comunicada à 

ANMP que transmitirá a informação ao conselho de Municípios e Regiões da Europa.  

Esta adesão implica um compromisso no apoio na elaboração e implementação de um plano de 

ação específico, tendo por base os exemplos de boas práticas em matéria de Igualdade de 

Género.  

Dispondo o município de Serpa de um Plano Municipal neste âmbito específico, a integração e 

respetiva implementação deste tipo de práticas está devidamente enquadrado, facilitando a 

adesão à respetiva Carta Europeia para a Igualdade. 

Foi distribuído por todos os eleitos e consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante, o Plano Municipal para a Igualdade de Género 2016. ---------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aderir à Carta Europeia para a Igualdade das 

Mulheres e dos Homens na Vida Local. -------------------------------------------------------------------------- 

 

25. Proposta de remodelação dos edifícios e área exterior da escola do 1.º ciclo e pré-

primária de Brinches – Programa de Requalificação de Infraestruturas Educativas 

(Fase II) 

Foi analisada a proposta de remodelação dos edifícios e área exterior da Escola do 1.º Ciclo e 

Pré-Primária de Brinches, com o objetivo de adequar as instalações às exigências de seu uso no 

âmbito do Programa de Requalificação de Infraestruturas Educativas. 

 

Os trabalhos propostos têm por base dois objetivos fundamentais: 

1.1 - A melhoria das condições de utilização dos edifícios, modernizando as instalações e 

dotando-as de capacidade de resposta às necessidades de sua utilização.  

Neste âmbito são propostas intervenções ao nível da segurança e de adequação dos 

espaços às exigências dos seus utilizadores, como é exemplo a proposta de remodelação de 

todas as instalações sanitárias existentes por forma a definir duas instalações sanitárias 



                                                      Ata n.º 23 – 26/10 

 
 

2016 

 

 

36 

para crianças do pré-primário - propondo-se equipamento sanitário especifico à idade dos 

seus utilizadores; Remodelação das instalações sanitárias dos restantes alunos, divididas 

por género; e execução de duas instalações sanitárias adequadas a pessoas com mobilidade 

condicionada - Uma no edifício principal que se destina também ao corpo docente e 

auxiliares de ação educativa e outra no edifício da Sala de Atividades, um espaço 

polivalente para utilização de todos os alunos. 

Ainda no âmbito das acessibilidades a pessoas com mobilidade condicionada, é proposta a 

execução de rampas que permitam vencer as diferenças de cotas existentes entre os 

edifícios e os espaços exteriores, permitindo desta forma o fácil acesso de todos a este 

equipamento de ensino. 

Está prevista a revisão de todo o equipamento de extinção de incêndio e sinalética de 

emergência existentes nos edifícios, propondo-se a colocação de detetores de incêndio nas 

salas e a adequação das medidas à legislação em vigor. 

Para além destas propostas, são ainda considerados arranjos vários ao nível da reparação 

de rebocos e pintura - interior e exterior, afagamento dos pavimentos em madeira com 

arranjos pontuais e seu envernizamento; Limpeza e recuperação das tijoleiras de pavimento 

existentes nos átrios de entrada dos edifícios e alpendre - revestimento com verniz de 

acabamento anti-derrapante; limpeza e intervenções pontuais de reparação da cobertura, 

com impermeabilização das telhas existentes; Arranjo de vãos interiores e proposta de 

colocação de portas e janelas novas, uma vez que as existentes, em madeira, começam já a 

dar sinais de degradação - esta proposta encontra-se definida nos Mapas de Vãos que 

constituem o projeto. Limpeza e reparações pontuais do equipamento de Ar Condicionado 

das Salas de Aulas e Sala de Atividades. 

Também indicado mais à frente no documento, a proposta de colocação de uma bancada 

de apoio com lavatório na Sala de Aulas nº 1 e de uma "cancela" de segurança infantil de 

escadas, de forma a que os utilizadores mais jovens não subam as escadas interiores do 

edifício sem o devido acompanhamento de um adulto (localização indicada em peça 

desenhada). 

 

1.2 - A melhoria das condições de uso da área exterior do recinto, propondo-se a 

colocação de um Parque Infantil, inexistente no local; Enchimento de uma antiga área de 

lago existente, atualmente sem uso e potencial geradora de acidentes nos utilizadores mais 

novos; Limpeza e arranjo da área de jardim frente ao edifício da Sala de Atividades. 

Colocação de uma vedação, conforme indicado em peças desenhadas, com o objetivo de 

permitir a utilização do campo de jogos por terceiros, sem que estes tenham de ter acesso à 

zona do edifício de ensino. Este acesso porém encontra-se garantido por parte dos alunos.  

 

O Valor total dos trabalhos propostos é de 168.604,28 € 
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O prazo para execução dos trabalhos é de 8 meses, considerando-se as condicionantes de 

execução de trabalhos em edifício de ensino, com aulas a decorrer. 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de remodelação dos 

edifícios e área exterior da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Pré-Primária de Brinches. 

Consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, a memória descritiva e 

em formato digital as respetivas peças desenhadas.--------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador João Santos voltou a dizer que, em projetos desta natureza, 

deveria ser efetuada uma apresentação do projeto, de forma que permitisse uma melhor 

compreensão das várias plantas enviadas aos eleitos, pois considera que assim, é 

essencialmente um voto de confiança no trabalho técnico elaborado.----------------------------------- 

 

26. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 203, referente 

ao dia 25 de outubro de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.812.176,34 (um milhão, 

oitocentos e doze mil, cento e setenta e seis euros e trinta e quatro cêntimos) e 131.128,23 

(cento e trinta e um mil, cento e vinte e oito euros e vinte e três cêntimos), respeitantes a 

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

 

 

Na sequência da questão levantada na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 28 de 

setembro, durante a apreciação do assunto respeitante à certificação elétrica do Salão 

Polivalente de A-do-Pinto, foi dado conhecimento aos Senhores Vereadores que, os respetivos 

serviços da Autarquia informaram que, quanto à alimentação de energia, a instalação encontra-

se ligada através de contrato provisório de obra, não podendo ser utilizado o sistema de 

climatização pelas razões já apresentadas e pelas limitações de potência da ligação de obra.  

 

Apenas após receção do documento em falta, e para o qual se propôs o procedimento já 

apresentado em Reunião de Câmara, se poderá proceder ao arranque da totalidade do 

equipamento, nomeadamente sistema de Ar Ventilado / Ar Condicionado (AVAC) e dar como 

concluída a obra em termos administrativos. Após o que, se procederá ao pedido de ligação de 

abastecimento de energia definitivo do edifício. -------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente informou ainda que hoje, pelas 21H00 irá decorrer no Cineteatro de Serpa, 

uma sessão de esclarecimento sobre a contratação de trabalhadores para as campanhas 
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agrícolas, inserida no Contrato Local de Segurança, com o objetivo de minorar o clima de 

insegurança e destinada essencialmente aos empresários agrícolas.  

Relativamente à intempérie da última segunda-feira, informa que já foi efetuado um 

levantamento dos estragos ocorridos e solicitou-se já uma reunião com o Ministério da 

Agricultura para tratar deste assunto. -------------------------------------------------------------------------- 

 

A Srª Vereadora Paula Pais solicitou informação sobre uma casa devoluta, que se situa junto ao 

espaço internet de Vila Verde de Ficalho, questionando se é propriedade da autarquia e em 

caso afirmativo, o que se pretende fazer nesse espaço. ------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente explica que alguns espaços passaram para a propriedade da Câmara em troca 

de um terreno onde foi construído o tribunal, com o intuito de se construir o lar daquela 

freguesia, o que não chegou a efetivar-se, pois a Câmara adquiriu outro terreno para o lar e 

numa área dessas, fez-se o espaço internet. Há cerca de um ano houve uma proposta de 

particulares com o objetivo de adquirir esse espaço devoluto para fazer um projeto de turismo 

e entendeu-se que se poderia pensar na venda desse imóvel, para compensar o que se 

pretende adquirir para ampliar o salão polivalente. Contudo, surgiram dificuldades para vender 

o imóvel, pois a permuta tinha a condição de que fosse exclusivamente para a construção do 

lar, tinha esse ónus e a autarquia está a tentar resolver com a entidade com quem se fez o 

negócio, essa possibilidade de se vender o imóvel sem se entrar em incumprimento.  

 

O Sr. Vereador Noel Farinho interveio para abordar o assunto relacionado com o edifício da 

escola secundária, informando que, no contexto de eleitos do PS, visitaram o edifício da escola 

secundária e ficaram ainda mais preocupados e conscientes que aquele estabelecimento de 

ensino precisa de uma intervenção com cárater emergente. Quase um terço do edifício não é 

usado, está encerrado e há questões de segurança preocupantes. Deseja que todos se 

sensibilizem para que, se houver algum caminho, conjunto ou não, se possa arranjar forma de 

se intervir naquele espaço. Informa ainda que entregaram um dossier sobre o assunto ao 

Secretário de Estado da Educação.  

Solicita ainda um esclarecimento sobre a atual situação da residência de estudantes. ------------- 

 

O Sr. Presidente disse que a situação da escola secundária é uma preocupação comum, a 

Câmara já teve várias reuniões com o Delegado Regional, e já em setembro do ano passado  

houve uma reunião em Serpa em que esse foi o principal assunto, e esteve também presente o 

Diretor da EPDRS. Há grupos parlamentares que têm colocado questões sobre este problema e 

já se questionava se havia possibilidade de reconstrução ou de uma construção nova.  

Relativamente à situação da residência de estudantes, a Câmara está a analisar o assunto com 

as respetivas entidades. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 

 Pedidos de autorização de queimadas 

 13ª Alteração ao Orçamento – Ratificação  

 14ª Alteração ao Orçamento e 9.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

 Pedidos de adiantamento de subsídios 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 ao prédio sito na Rua da 

Zurreira, n.º 36 em Brinches 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 ao prédio sito na Rua 

Álvaro Cunhal, n.º 13 em Vale de Vargo 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 ao prédio sito no Largo 

Conde de Ficalho, s/n, em Serpa 

 Certificação de nome de rua em Serpa 

 CPU 13/2010 – Empreitada de requalificação do Largo de Santa Maria em Serpa – 

Libertação de garantia bancária 

 Alteração ao uso do lote n.º 22 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de 

S.Bento 

 Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação – Rua Brás Gonçalves, em 

Serpa 

 Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação – Rua Alegre, em Pias 

 Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Apoio para o 6.º Passeio BTT “Rota 

Pulo do Lobo”  

 Proposta de 2ª alteração ao Plano de Urbanização da cidade de Serpa 

 Centro de Cultura Popular de Serpa – Pedido de subsídio 

 Leopardo Filmes – Pedido de apoio para a produção de longa metragem “O Bater do 

Sol” 

 Federação de Bombeiros do Distrito de Beja – Conselho Nacional dos Bombeiros – 

Pedido de apoio 

 Programa ECO Escolas 2016/2017  

 Autorização para abertura de procedimento concursal – Técnico Superior de 

Desporto  

 Plano de Desenvolvimento Social 2016-2020 

 Comissão de Proteção do Idoso do Concelho de Serpa 
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 Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico - Ano letivo 2016/2017 

4ª Fase 

 Associação Nacional de Municípios Portugueses - Carta Europeia para a Igualdade 

das Mulheres e dos Homens na Vida Local 

 Proposta de remodelação dos edifícios e área exterior da escola do 1.º ciclo e pré-

primária de Brinches – Programa de Requalificação de Infraestruturas Educativas 

(Fase II) 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H30 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 23/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 26 de outubro 

 

 

ANEXO 1 – 14ª Alteração ao Orçamento e 9.ª alteração ao PPI 

 

ANEXO 2 – Proposta de protocolo a celebrar com a produtora Leopardo Filmes, Lda 

 

ANEXO 3 - Plano de Desenvolvimento Social 2016-2020 

 

ANEXO 4 - Comissão de Proteção do Idoso do Concelho de Serpa - Regulamento 

 

ANEXO 5 – Plano Municipal para a Igualdade de Género 2016 

 

ANEXO 6 - Proposta de remodelação dos edifícios e área exterior da escola do 1.º ciclo e 

pré-primária de Brinches – Memória descritiva. 

Peças desenhadas anexadas em formato digital. 

 

 

 


