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ATA N.º 10/2017 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2017 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 17 de maio 

de 2017, 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 9/2017 

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 9, relativa à reunião realizada no dia 3 de maio, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

 

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

art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os seguintes 

assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Conta de Gerência relativa ao ano de 2016 

2. Aquisição de serviços para a auditoria externa às contas do Município, ano de exercício 2017 – 

Renovação de contrato  

3. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal  

4. Sétima alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos  

5. Isenções de pagamento de taxas  

6. Agrupamento de escolas n.º 2 de Serpa – Pedido de apoio para deslocação ao Parlamento 

Europeu 

7. Futebol Clube de Vale de Vargo – Proposta de apoio para o XIII Passeio de BTT “Pelos olivais do 

Enxoé” 

8. Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Pedido de apoio financeiro 

9. Atelier Galeria Margarida de Araújo Unipessoal, Lda – Pedido de reconhecimento de interesse 

municipal  

10. Plano de transportes escolares para o ano letivo 2017/2018 

11. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 12 de dezembro ao prédio sito na 

Rua do MFA, n.º 1 e 3 em Vale de Vargo 

12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 12 de dezembro ao prédio sito na 

Rua da Boavista, n.º 44 A, em Serpa 

13. Bar da piscina de Pias 

14. Associação “Os Filhos de Lumiére” – Proposta de apoio 
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15. Protocolo de colaboração e permuta imobiliária a outorgar com a Rota do Guadiana – Associação 

de Desenvolvimento Integrado 

16. Revogação de atos administrativos 

17. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 
1. Conta de Gerência relativa ao ano de 2016 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 28 de 

abril, deliberou, por maioria, com 10 (dez) abstenções dos eleitos do PS e PSD e 15 (quinze) votos a favor 

dos eleitos da CDU, de acordo com o disposto no artigo 25.º n.º 2 alínea l) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprovar a Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2016. ---------------------------------------- 

 

 

2. Aquisição de serviços para a auditoria externa às contas do Município, ano de exercício 

2017 – Renovação de contrato  

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 28 de 

abril, deliberou por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e os votos a favor dos eleitos da CDU e 

PSD, autorizar a renovação do contrato para a Aquisição de Serviços para a Auditoria Externa às Contas 

do Município de Serpa – Ano de Exercício 2017, com a MRG – Roberto, Graça e Associados, Sociedade 

de Revisores Oficiais de Contas, pelo valor de 6.580,00€ (seis mil, quinhentos e oitenta euros), a acrescer 

o IVA à taxa de 23%. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal  

A Câmara Municipal tomou conhecimento que, nos termos da alínea o), n.º 1 do artigo 25º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, a Assembleia Municipal, na sessão realizada no dia 28 de abril deliberou por maioria, com as 

abstenções dos eleitos do PS e os votos a favor dos eleitos da CDU e PSD, aprovar a proposta de 

alteração ao Mapa de Pessoal, de acordo com a proposta da reunião do Executivo realizada no dia 19 de 

abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Sétima alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

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 Senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar a 7ª 

alteração ao Orçamento e 7.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme documentos que 

constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------------------------- 
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5. Isenções de pagamento de taxas  

5.1. Comissão de Festas de Nossa Senhora da Consolação  

Na sequência do solicitado pela Comissão de Festas de Nª Srª da Consolação, através de Pretensão 

n.º6172, datada de 19 de abril do corrente ano, e de acordo com o parecer dos respetivos serviços, 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 Comissão do pagamento da taxa de recinto 

improvisado, no valor de 60,00 € (4 dias) e ruido, 20,00€ para as festas em Honra de Nossa Senhora da 

Consolação, realizadas entre os dias 28 de abril e 01 de maio de 2017. -------------------------------------------- 

 

5.2. Comissão de Festas das Santas Cruzes 

Na sequência do solicitado pela Comissão de Festas das Santas Cruzes, através de Pretensão n.º6159, 

datada de 19 de abril do corrente ano, e de acordo com o parecer dos respetivos serviços, 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 Comissão do pagamento da taxa de recinto improvisado, no 

valor de 75,00 € (5 dias) e ruido, 20,00 € num total de isenções de 95,00 €, para as festas que se 

realizaram nos dias 27 de abril e 1 de maio de 2017. ---------------------------------------------------------------------- 

 

5.3. Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento 

Na sequência do solicitado pela Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento, através de Pretensão 

n.º6260, datada de 20 de abril do corrente ano, e de acordo com o parecer dos respetivos serviços, 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, 

no valor de 33,66 euros, respeitante ao Passeio de BTT realizado no dia 7 de maio. ----------------------------- 

 

5.4. Instituto Shotokan KaratéDo de Setúbal  

Na sequência do solicitado pelo Instituto Shotokan KaratéDo de Setúbal através de email, datado de 22 de 

março do corrente ano, e de acordo com o parecer dos respetivos serviços, 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 Instituto do pagamento da taxa de utilização do Pavilhão dos Desportos 

Carlos Pinhão, para o estágio de final da época desportiva 2016/2017, no valor de 90,00 €. ------------------ 

 

 

6. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Pedido de apoio para deslocação ao Parlamento 

Europeu 

Através de informação datada de 10 de maio, a Srª Vereadora Isabel Estevens refere que o Agrupamento 

nº 2 de Serpa foi convidado a visitar e a estar presente numa sessão oficial de receção no Parlamento 

Europeu, em Bruxelas, que irá decorrer entre os dias 11 e 12 de maio com um grupo de 25 alunos e 5 

professores. Os custos relacionados com a estadia e deslocação em Bruxelas já se encontram 
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assegurados pelo próprio Parlamento Europeu, restando a parte que respeita à deslocação Serpa-Lisboa 

(aeroporto) - Serpa (ida e volta). 

O Agrupamento não é detentor de meios económicos para assegurar a deslocação destes alunos o que, a 

não concretizar-se seria uma grande desilusão para os mesmos dado o seu envolvimento e o carácter 

social e cultural do projeto e solicita à autarquia um apoio à despesa com o autocarro - copatrocínio - para 

a deslocação em causa, orçada em cerca de 900 euros. Propõem um apoio de 450 euros. -------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa um subsidio no valor de 

450,00 (quatrocentos e cinquenta euros), para apoio na deslocação ao Parlamento Europeu. ---------------- 

 

7. Futebol Clube de Vale de Vargo – Proposta de apoio para o XIII Passeio de BTT “Pelos 

olivais do Enxoé” 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que o Futebol Clube de Vale de Vargo 

levou a efeito no dia 19 de março de 2017 o XIII passeio de BTT “Pelos olivais do Enxoé” que contou com 

a participação de 81 BTTistas. 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV, propõem a 

atribuição do subsídio de 81,00 euros (um euro por participante). ----------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir ao Futebol Clube de Vale de Vargo um subsidio no valor de 81,00 € 

(oitenta e um euros) para apoio no XIII Passeio de BTT “Pelos olivais do Enxoé”. --------------------------------- 

 

 

8. Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Pedido de apoio financeiro 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que a Sociedade 1º de dezembro de Vila 

Verde de Ficalho solicitou apoio financeiro pontual para efetuar obras de conservação (pinturas) e 

requalificação de uma varanda, na sede, cujo orçamento previsto ronda os 2 500 euros. 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV, propõem a 

atribuição de um subsídio de 1 200,00 euros (mil e duzentos euros) para realização das obras. 

  

 Deliberação  

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir à Sociedade 1.º de Dezembro de Vila Verde de Ficalho, um subsidio 

no valor de 1.200,00 (mil e duzentos euros) para obras de conservação na sua sede. --------------------------- 
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9. Atelier Galeria Margarida de Araújo Unipessoal, Lda – Pedido de reconhecimento de 

interesse municipal  

De acordo com informação dos respetivos serviços, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que 

as atividades programadas para o Atelier-Galeria Margarida de Araújo em Serpa, no corrente ano, se 

revestem de interesse municipal, na medida em que contribuem para a dinamização do centro histórico da 

cidade e para o enriquecimento e diversificação da sua oferta cultural. Por essa razão, a Câmara 

Municipal manifesta disponibilidade para apoiar em termos logísticos, mediante pedidos específicos e na 

medida das suas possibilidades, as atividades a seguir indicadas: 

 

 Fevereiro – Intervenção Poética II –“ Amor à Arte e à Poesia”. 

 Março/Abril – Exposição coletiva “Momentos” de Gonçalo Jordão (pintura) e Carlos Ramos 

(escultura). 

 Maio – Exposição de pintura de Margarida de Araújo. 

 Junho – Festival Fonland – Instalação Arte e Multimédia. 

 Julho – Exposição de escultura de Isabel e Rodrigo Cabral. 

 Setembro – Exposição de pintura Vilas. 

 Outubro – Exposição de pintura de Raul Perez. 

 Novembro/Dezembro – Exposição de pintura de Rico Sequeira. 

 

10. Plano de transportes escolares para o ano letivo 2017/2018 

De acordo com o disposto na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, artigo 33º, nº 1, alínea gg), e no nº 3 do 

artº 4º do Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro com as alterações introduzidas pela Lei nº 13/2006, de 

7 de abril, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Transportes Escolares 

para o ano letivo 2017/2018, o qual se anexa à presenta ata, dela fazendo parte integrante. -------------------- 

 

11. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 12 de dezembro ao prédio sito 

na Rua do MFA, n.º 1 e 3 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, 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 do MFA n.º 1 e n.º 3, em Vale de Vargo. ---------------------------------------- 

 

 

12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 12 de dezembro ao prédio sito 

na Rua da Boavista, n.º 44 A, 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 urbano sito na Rua da Boavista, n.º 44 A em Serpa. ------------------------------------------ 

 

13. Bar da piscina de Pias 

- Mantendo o Piense Sporting Clube manifesto interesse na exploração do bar da piscina municipal de 

Pias na época balnear de 2017 (13 de junho a 17 de setembro); 

- Abrindo este equipamento apenas sazonalmente; 

- Assumindo-se como de apoio ao funcionamento das piscinas municipais apenas durante a época 

balnear, e, por isso, de baixo interesse para exploração por parte de particulares, tendo inclusivamente 

concursos anteriores ficado desertos; 

- Considerando a natureza jurídica da entidade (associação local sem fins lucrativos) e o seu pleno 

funcionamento; 

- Considerando, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a possibilidade 

de apoio pontual; 

- Considerando a lógica de subsidiariedade ancorada à presente situação, face ao imprescindível 

funcionamento deste equipamento no serviço aos utilizadores das piscinas municipais descobertas; 

 

 A Unidade Municipal de Cultura Desporto e Juventude propõe, à semelhança da época balnear anterior, a 

atribuição da exploração do bar da piscina municipal de Pias ao Piense Sporting Clube, durante o 

funcionamento das piscinas municipais, perspetivado para o período de 13 junho a 17 setembro 2017. 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a exploração do bar da piscina municipal de Pias 

ao Piense Sporting Clube, sob a forma de apoio pontual, atendendo à sua natureza jurídica, no âmbito do 

apoio ao movimento associativo local, no período de junho a setembro de 2017. ---------------------------------- 

 

 
14. Associação “Os Filhos de Lumiére” – Proposta de apoio 

Procedeu-se à análise da seguinte informação do Gabinete de Ação Social e Educação, datada de 11 do 

corrente mês de maio: 

 

 Projeto de Sensibilização ao Cinema em Serpa com orientação de Os Filhos de Lumiére 

«O projeto tem vindo a ser desenvolvido com a parceria da Câmara Municipal de Serpa desde 2003. No 

presente ano letivo, sob a coordenação de Rossana Torres e dando continuidade ao trabalho 

desenvolvido, são as seguintes as ações realizadas e programadas: 

23 e 24 de setembro de 2016  

 Encontro/Formação em Paris sobre o tema/questão de Cinema do ano “O Jogo no Cinema” com a 

presença dos cineastas que orientam as oficinas. 
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29 de setembro de 2016 

Reunião com a Vereadora com a presença da Teresa Garcia, Rossana Torres e as professoras Maria João 

Brasão (9ºA da AE1e Grupo de Jovens Programadores), Maria Ana César e Sandra Calado (clube de 

cinema com alunos da EB123 da Abade Correia da Serra e da AE1) 

Projeção pública na sala da abóbada do Cine Teatro de Serpa dos filmes-ensaio realizados no ano letivo 

de 2015/16, que contou com a presença de professores, alunos, familiares e público em geral, e por Os 

Filhos de Lumiére: Rossana Torres, Teresa Garcia, Sara Morais e Patrícia Gomes.  

02 de novembro de 2016 

1º Sessão oficina conjunta (com os dois grupos) e encontro com Jovens Programadores. Lançamento do 

tema do ano “O jogo no cinema” e visionamento de alguns fragmentos de filmes, pistas e regras do jogo 

para a realização do exercício 1. (total 3 horas) 

09 de novembro de 2016 

2º Sessão oficinas separadas: com o 9ºA (manhã) e Clube de Cinema (tarde). Realização do exercício 1 – 

filmagem e gravação de som de planos individuais sobre jogos. (total 3 horas) 

10 de novembro de 2016 

Jornadas de Educação Artística no Cine Teatro de Serpa – projeção para as escolas de filmes realizados 

nas oficinas de Serpa/ intervenção – com a presença de Rossana Torres, José Lã Correia e Sara Morais 

por Os Filhos de Lumière. (total 5 horas) 

16 de novembro de 2016 

3ª Sessão oficinas separadas: com o 9ºA (manhã) e Clube de Cinema (tarde). Visionamento e escolha dos 

melhores takes do exercício 1. Visionamento e conversa sobre um fragmento do filme “O meu Tio” de 

Jacques Tati, filme escolhido em Portugal sobre o tema do ano. (total 3 horas) 

23 de novembro de 2016 

1º Sessão de Formação de Professores- Encontros na Cinemateca Portuguesa: 11h-14h 

projeção/conversa do filme “O Meu Tio” de Jacques Tati; 15h-18h projeção/conversa dos filmes do projeto 

Cinema, cem anos de Juventude/O Mundo à Nossa Volta. Participaram cerca de 25 jovens de Serpa e 

duas professoras: Maria João Brasão e Sandra Calado. Esta sessão foi a 1ª de uma entre as 4 sessões de 

formação de professores acreditada por um Centro de Formação parceiro dos Filhos de Lumière, para 

todos os professores do projeto CCAJ em Portugal. (total 7 horas) 

26 de novembro de 2016 

 2ª Sessão de Formação de Professores orientada por Os Filhos de Lumière e dirigida a todos os 

professores, cineastas e parceiros culturais que participam em Portugal sobre o tema/questão de cinema 

do ano, no Museu das Comunicações em Lisboa. Participaram as professoras de Serpa: Maria João 

Brasão e Sandra Calado. (total 8 horas) 

30 de novembro de 2016 

4ª Sessão - oficinas separadas com o 9ºA (manhã) e Clube de Cinema (tarde). Reflexão individual sobre 

os filmes projetados na Cinemateca. Continuação da realização do exercício 1. (total 3 horas) 

 

 



ATA N.º 10/2017 

17 DE MAIO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 14 

07 de dezembro de 2016 

5ª Sessão oficinas separadas com o 9ºA (manhã) e Clube de Cinema (tarde). Visionamento, reflexão e 

escolha dos melhores takes do exercício 1. (total 3 horas) 

10 de dezembro de 2016 

1ª Projeção Pública dos Jovens Programadores em Serpa com o filme “Le Havre” de Aki Kaurismaki 

(Projeto Europeu Moving Cinema). (total 2h30) 

04 de janeiro de 2017 

6ª Sessão: oficinas separadas com o 9ºA (manhã) e Clube de Cinema (tarde). Visionamento e escolha de 

planos sobre o jogo realizados pelos participantes (com dispositivos móveis) durante as férias. 

Visionamento e conversa sobre alguns fragmentos de filmes do património cinematográfico mundial 

relacionados com o tema do ano e com as “regras do jogo” dos exercícios 2 e 3. Lançamento das “regras 

do jogo” dos exercícios 2 e 3. (total 3h) 

11 de janeiro de 2017 

7ª Sessão: oficinas separadas com o 9ºA (manhã) e Clube de Cinema (tarde). Análise e discussão das 

ideias que os participantes propuseram. Reperage a alguns dos locais escolhidos com dispositivos 

móveis. (total 3h) 

18 de janeiro de 2017 

8ª Sessão: oficinas separadas com o 9ºA (manhã) e Clube de Cinema (tarde). Visionamento das imagens 

filmadas em reperage, visionamento de mais alguns fragmentos, escolha dos exercícios, definição dos 

grupos e equipas. (total 3h) 

21 de janeiro de 2017 

9º Sessão: rodagem dos exercícios 2 e 3, durante a manhã com o 9ºA e de tarde com o Clube de Cinema. 

Apoio técnico de José Lã Correia. (total 7h) 

08 de fevereiro de 2017 

10 ª Sessão: oficinas com cada um dos grupos: 9ºA (manhã) e Clube de Cinema (tarde). Visionamento e 

escolha dos melhores takes dos planos filmados e início das montagens dos exercícios 2 e 3. 

15 de fevereiro de 2017 

Projeção Pública dos Jovens Programadores no Cine Teatro de Serpa do filme “Boys meets girl” de Leo 

Carax. 

08 de março de 2017 

11ª Sessão: oficinas com cada um dos grupos: 9ºA (manhã) e Clube de Cinema (tarde). Finalização das 

montagens dos exercícios 2 e 3. Visionamento e balanço final. (total 3h) 

10 e 11 de março de 2017 

 Encontro/Formação em Paris - Balanço Intermédio, programa Cinema, cem anos de Juventude com o 

visionamento dos exercícios (1, 2 e 3) de todos os países participantes no projeto, e reflexão entre todos, 

num balanço pedagógico sobre as oficinas que estão a decorrer e sobre as “regras do jogo” dos 

exercícios.  
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22 de março de 2017 

12ª Sessão: oficinas com cada um dos grupos: 9ºA (manhã) e Clube de Cinema tarde). Visionamento de 

alguns fragmentos de filmes relacionados com o tema e as “regras do jogo” para o filme ensaio, para irem 

pensando em situações e locais que gostariam de filmar para o filme final. (total 3h) 

01 de abril de 2017 

3ª Sessão: Encontro Intermédio na Cinemateca Portuguesa: formação de professores orientada por Os 

Filhos de Lumière, dirigida a todos os participantes neste programa em Portugal. Visionamento e análise 

dos exercícios (1, 2 e 3) realizados em Portugal e uma seleção do que foi realizado nos outros Países num 

balanço pedagógico sobre as oficinas e os seus processos, a meio do percurso e sobre as “regras do 

jogo” dos exercícios. Participaram as professoras de Serpa: Maria João Brasão (total 8 horas). 

19 de abril de 2017 

 13ª Sessão, visionamento de fragmentos de filmes e início da escrita coletiva do guião 

24 de abril de 2017 

Reunião com a Vereadora Maria Isabel Estevens para balanço do trabalho realizado até ao momento. 

26 de abril de 2017 

 Jovens Programadores de Serpa - Visionamento e conversa sobre um filme do CinEd, para selecionar um 

dos filmes sobre o tema da liberdade. 

29 de abril de 2017 

Jovens Programadores no Cine Teatro de Serpa. 3ª Programação de um filme. 

03 de maio de 2017 

14ª Sessão, continuação do visionamento de outros fragmentos de filmes e escrita coletiva do guião, 

repérage aos locais possíveis e casting. 

 Previsão de atividades até final ano letivo 

17 de maio de 2017 

15ª Sessão, visionamento das imagens da reperage, finalização da última versão do guião, plano de 

filmagem e preparação das equipas. 

26 de maio de 2017 

Visita de estudo a Lisboa, com os jovens de Serpa para assistir ao filme da coleção CinEd (com 

apresentação e conversa), no Cinema IDEAL. 

27 e 28 de maio de 2017 

16ª e 17ª Sessões: Rodagem do Filme Ensaio, com a presença (para além de Rossana Torres, de José Lã 

Correia e um técnico de som a definir (Os Filhos de Lumiére) 

29 de maio de 2017 

Sessão de cinema que integra a programação dos Jovens Programadores “Serpa em Campo” no 

Cineteatro Municipal de Serpa. 

31 de maio de 2017 

 18ª Sessão, montagem do filme ensaio: visionamento e escolha dos melhores takes de cada plano 

filmado. 
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01 de junho de 2017 

19ª Sessão - data ainda a definir para a última sessão ainda em tempo de aulas – Montagem final do filme, 

organização e alinhamento dos planos, trabalho sobre o som, juntar os genéricos. 

Apresentação pública: data a definir com a CMS/escolas e professoras ainda em Junho? Para a projeção 

pública do Filme Ensaio (filme final). 

 

Proposta  

Avaliando a importância que o presente projeto tem alcançado junto dos jovens nas escolas dos 

Agrupamentos nº 1 e nº 2 de Serpa, na promoção da literacia cinematográfica e também com repercussão 

direta no crescimento pessoal dos jovens e facilitador de relações interpessoais assertivas, constituindo 

ainda uma excelente ferramenta de promoção de combate ao insucesso escolar, propõe-se a continuidade 

do apoio da Câmara ao referido projeto, à semelhança do ano anterior, no valor de 3.250,00 €. Na verba 

proposta devem considerar-se todas as despesas inerentes em ações desenvolvidas e a desenvolver com 

a participação dos jovens.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação “Os Filhos de Lumiére” um subsídio 

no valor de 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta euros) para apoio no referido projeto. ---------------------- 

 

 

15. Protocolo de colaboração e permuta imobiliária a outorgar com a Rota do Guadiana – 

Associação de Desenvolvimento Integrado 

Foi analisada a seguinte informação do Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica, datada de 11 do corrente mês de maio: 

 

«De harmonia com o indicado, e na sequência dos contatos estabelecidos com a “Rota do Guadiana – 

Associação de Desenvolvimento Integrado”, foi obtido um acordo que visa a restituição ao Município de 

Serpa do prédio onde a Associação desenvolve o “Centro Aprender+”, por permuta com o edifício da 

antiga Biblioteca Municipal. 

Neste sentido, e de forma sintética, o Município de Serpa propõe-se assumir os seguintes 

encargos/compromissos: 

- Transmitir à Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado, a título definitivo e gratuito, 

o seguinte prédio, anteriormente afeto à Biblioteca Municipal de Serpa: 

- Prédio sito à Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, inscrito na matriz predial urbana da União 

das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob artigo 354, omisso na competente 

Conservatória do Registo Predial, ao qual atribui o valor 119 940,00€, (cento e dezanove mil, 

novecentos e quarente euros) equivalente ao valor patrimonial determinado no ano de 2015. 

- Efetuar e ceder à RG-ADI, o levantamento topográfico do prédio; 
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- Atribuir um apoio financeiro destinado a auxiliar a execução das obras de recuperação e requalificação 

do prédio, no montante de trinta mil euros, a transferir em duas prestações, sendo a primeira devida no 

final do mês de maio e a segunda no início do mês de julho do presente ano. 

Em contrapartida, a “Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado”, compromete-se a: 

- Restituir ao Município de Serpa o edifício atualmente afeto ao “Centro Aprender+”, sito na Rua Dr. Luís 

de Almeida e Albuquerque, inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias de Serpa, (Salvador 

e Santa Maria) sob o artigo 356, omisso na competente Conservatória do Registo Predial, até ao final da 

primeira quinzena de Junho de 2017. 

- Promover a reabilitação e remodelação do prédio agora cedido pelo Município, assumindo a elaboração 

dos estudos e projetos adequados, o licenciamento junto das entidades competentes, o lançamento e a 

conclusão das obras necessárias; 

- Instalar definitivamente os serviços do Centro Qualifica, designado por Centro Aprender+ e do seu 

Núcleo de Qualificação Profissional e Inserção no prazo máximo de quatro anos a contar da data de 

assinatura do Protocolo. 

A presente proposta não é acompanhada por informação de cabimento prévio emitida pelo serviço de 

Gestão Financeira, por estar dependente de alteração ao Orçamento Municipal, a apreciar previamente, 

pela Câmara Municipal, em reunião da mesma data. 

Caso esta mereça aprovação, deverá ser outorgado um Protocolo entre o Município e a Associação, de 

acordo com a minuta que abaixo se transcreve: 

Face ao exposto e considerando que compete à Câmara Municipal, de harmonia com o disposto no artigo 

33º, nº 1, alíneas g), o) e u), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e 

do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

- Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG; 

- Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes; 

- Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para 

o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças; 

propõe-se para apreciação e deliberação da Câmara Municipal de Serpa a assunção dos compromissos 

acima identificados, bem como da minuta de Protocolo.» 

 

Protocolo de Colaboração e Permuta Imobiliária 

Preâmbulo 

O Município de Serpa vem sentido a necessidade crescente de afetar um espaço próprio, dotado das 

condições físicas e logísticas mais adequadas, à instalação e promoção da atividade natural da Academia 

Sénior. 

Por sua vez, a Associação Rota do Guadiana, tendo visto recentemente aprovada a proposta de 

constituição de um Centro Qualifica para a Margem Esquerda do Guadiana, necessita de um espaço com 

dimensão adequada, que em muito ultrapassa a capacidade do edifício onde se encontra atualmente 

instalada e que lhe foi cedido pelo Município, por Protocolo de dezembro de 2002. 

Desta forma, 
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Entre: 

- O Município de Serpa, pessoa coletiva nº 501 112 049, com sede na praça da República em Serpa, 

neste ato representada pelo seu Presidente, Tomé Alexandre Martins Pires, em execução da deliberação 

da Câmara Municipal de Serpa de …./…./…., doravante designado abreviadamente por “Município”; 

e 

- A Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado, associação privada sem fins 

lucrativos, pessoa coletiva nº 502 817 585, com sede na Rua da Capelinha nº 7, em Serpa, neste ato 

representada por David Henrique Machado e Maria Ana Fernandes Alexandre, respetivamente Presidente 

e Vice-Presidente da Direção, doravante designada abreviadamente por “RG-ADI”. 

 

Considerando: 

- Que a Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado, com sede em Serpa, é uma 

entidade privada sem fins lucrativos, que resulta de uma iniciativa de desenvolvimento local construída 

com base em parcerias locais e interinstitucionais tendo como grandes áreas de intervenção a promoção e 

o desenvolvimento Económico; a Cultura e o Ambiente; a Educação, a Formação e Certificação de 

Competências; a Inserção Social e Profissional; a Animação Comunitária e Serviços de Apoio aos Agentes 

Locais. 

- Que constitui atribuição do Município de Serpa a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento, equipamento rural 

e urbano, da educação, ensino e formação profissional, da ação social e desenvolvimento económico, de 

acordo com o disposto no artigo 23º, nº 1 e nº 2, alíneas, a), d), h) e m), conjugado com o disposto no nº 

33º, alíneas o) e ff), ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Acordam as Partes na celebração do presente Protocolo de Colaboração, que se rege pelas seguintes 

cláusulas: 

 

Cláusula 1ª 

Restituição do Edifício do Centro Aprender+ 

1 – A RG-ADI compromete-se a restituir ao Município o edifício atualmente afeto ao “Centro Aprender+”, 

sito na Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias 

de Serpa, (Salvador e Santa Maria) sob o artigo 356, omisso na competente Conservatória do Registo 

Predial, até ao final da primeira quinzena de Junho de 2017. 

2 – O referido edifício foi objeto de extensas obras de reabilitação, promovidas pela RG-ADI, pelo que 

reúne as condições adequadas à imediata instalação e atividade da Academia Sénior. 

3 – Com a entrega daquele edifício é expressamente revogado o Protocolo outorgado pelas Partes, em 30 

de dezembro de 2002. 
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Cláusula 2ª 

Transmissão do Edifício da antiga Biblioteca Municipal 

1 – Em contrapartida o Município de Serpa compromete-se a: 

a) Transmitir à Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado, a título definitivo e 

gratuito, o seguinte prédio, anteriormente afeto à Biblioteca Municipal de Serpa: 

- Prédio sito à Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, inscrito na matriz predial urbana da União 

das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob artigo 354, omisso na competente 

Conservatória do Registo Predial, ao qual atribui o valor 119 940,00€, (cento e dezanove mil, 

novecentos e quarente euros) equivalente ao valor patrimonial determinado no ano de 2015. 

b) Efetuar e ceder à RG-ADI, o levantamento topográfico do prédio; 

c) Atribuir um apoio financeiro destinado a auxiliar a execução das obras de recuperação e 

requalificação do prédio, no montante de trinta mil euros, a transferir em duas prestações, sendo a 

primeira devida no final do mês de maio e a segunda no início do mês de julho do presente ano. 

2 – A transmissão do prédio identificado na alínea a) supra, deve concretizar-se, mediante outorga de 

escritura pública, no prazo de seis meses, comprometendo-se as partes a reunir a documentação que for 

necessária a tal efeito. 

3 – A despesa decorrente do presente Protocolo foi objeto de cabimento prévio com o numero sequencial 

………… 

 

Cláusula 3ª 

Obrigações da RG-ADI 

A RG-ADI compromete-se ainda a: 

a) Promover a reabilitação e remodelação do prédio agora cedido, assumindo a elaboração dos 

estudos e projetos adequados, o licenciamento junto das entidades competentes, o lançamento e 

a conclusão das obras necessárias; 

b) Instalar definitivamente os serviços do Centro Qualifica, designado por Centro Aprender+ e do seu 

Núcleo de Qualificação Profissional e Inserção no prazo máximo de quatro anos a contar da data 

de assinatura do Protocolo. 

 

Cláusula 4ª 

Disposições Gerais 

 

Os casos omissos, bem como eventuais ajustamentos serão resolvidos por acordo mútuo, podendo 

constituir-se como aditamentos ao presente protocolo. 

 

Serpa,     maio de 2017 
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Pela Câmara Municipal de Serpa                                   Pela Rota do Guadiana –ADI 

 

    Tomé Alexandre Martins Pires                                       David Henrique Machado 

                (Presidente)                                                      (Presidente da Direção) 

 

                        Maria Ana Fernandes Alexandre 

                          (Vice-Presidente da Direção) 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da proposta de protocolo de 

colaboração e permuta imobiliária a celebrar com a Associação Rota do Guadiana – Associação de 

Desenvolvimento Integrado, acima transcrito. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Revogação de atos administrativos 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

datada de 11 de  aio do corrente ano: 

 

«Antecedentes 

Na data de 17 de  aio e de 2016, por deliberação do órgão executivo, foi aprovada a 2º alteração ao alvará 

de loteamento da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova S. Bento, a qual foi requerida por Carlos 

Alberto Dias Romeiro, na qualidade de representante das sociedades Romeiro Lda., proprietária do lote 26 

e Vila Bento Lda, proprietária dos lotes 27/28.  

A alteração insidia exclusivamente sobre os lotes atrás referidos, consubstanciando-se na sua junção por 

forma a criar um lote único. 

Posteriormente as entidades proprietárias, verificaram que a alteração solicitada, não resolvia as 

dificuldades registrais que tinham estado subjacentes ao pedido de alteração ao Loteamento, além de 

representarem encargos financeiras muito elevados. 

Face ao exposto na data de 8 de janeiro de 2017 foi apresentada uma 3º alteração ao alvará de 

loteamento da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova Bento, requerida pelas mesmas entidades e 

incidindo sobre os mesmos lotes.  

Esta 3ª alteração visava voltar a proceder à divisão do lote único em três lote. 

No entanto junto da conservatória do registo predial, sem o registo da 2º alteração não seria possível 

registar a 3º. 
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Atualidade 

Tendo por base o atrás descrito e por forma a eliminar os constrangimentos gerados pelas sucessivas 

alterações ao loteamento, efetuadas por estas entidades, e as quais em nada vieram promover a 

resolução dos problemas base, pelos quais as mesmas tinham sido solicitadas, considerou-se que a 

revogação dos atos administrativos, que deram lugar à aprovação das alterações seria a solução mais 

adequada. 

Assim, vem o requerente Carlos Alberto Dias Romeiro, na qualidade de representante das entidades, 

Carlos Romeiro Lda, proprietária do lote 26 e Vila Bento Lda, proprietária do lotes 27/28, do loteamento da 

Zona de Atividades Económicas de Vila Nova S.Bento, solicitar ao abrigo do disposto no nº 1 do art.º 169º 

do CPA-Código de Procedimento administrativo na atual redação, a revogação com efeitos Retroativos, da 

2º e 3º alteração ao Loteamento  aio  referido. 

Analisada a pretensão, verifica-se que a revogação solicitada, foi requerida pelas mesmas entidades que 

pediram a sua aprovação e que a mesma não irá interferir com quaisquer outros interesses de terceiros. 

No que respeita à retroatividade e tendo por base o disposto artº 171º do CPA, considera-se que esta 

retroatividade é favorável aos interessados e que não será posto em causa direitos ou interesses 

indisponíveis. 

Assim, tendo em conta que a revogação deverá ser praticada pelo mesmo órgão que aprovou o ato 

administrativo que agora se pretende revogar, proponho que o presente pedido seja encaminhado para 

reunião de Câmara, para deliberação.» ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face ao exposto, ao abrigo do nº 1 do art.º 169º do Código de Procedimento Administrativo, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação proferida na reunião de 17 de  aio e de 2016, 

respeitante à 2ª alteração ao Loteamento da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento e 

revogar a deliberação de 8 de janeiro do corrente ano, respeitante à 3ª alteração do referido loteamento, 

com efeitos retroativos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 90 referente ao dia 16 de 

 aio do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.099.732,16 (dois milhões, noventa e nove mil 

setecentos e trinta e dois euros e dezasseis cêntimos) e 73.551,58 (setenta e três mil, quinhentos e 

cinquenta e um euros e cinquenta e oito cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações 

não orçamentais, respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Após terminar a apreciação dos assuntos, o Sr. Presidente referiu que irá realizar-se este fim de semana a 

1ª edição da Festa do Livro; informou também que se iniciaram esta semana os trabalhos de topografia e 

prevê-se para a próxima semana o inicio da obra no jardim municipal de Serpa e relativamente às obras 

do mercado municipal de Serpa, na próxima semana estará concluída a lista de ordenamento das 

propostas, seguindo depois o processo para o Tribunal de Contas. --------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho perguntou para quando está prevista a colocação da iluminação na zona do 

centro escolar de Serpa, tendo o Sr. Presidente respondido que está a decorrer o procedimento para 

aquisição de material elétrico para diversos locais e irá verificar junto dos respetivos serviços em que 

situação se encontra este processo e na próxima reunião do Executivo poderá prestar essa informação.  

 

Interveio também o Sr. Vereador Daniel Veiga para sugerir que, o atual espaço onde se realiza o mercado 

mensal de Serpa, pelas suas características e pelo facto de possuir balneários, poderia ser utilizado pelos 

camionistas durante as suas paragens em Serpa, decorrentes das pausas obrigatórias por lei, uma vez 

que, ao lado desse recinto do mercado, estão sempre parados vários camiões. ----------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que faz todo o sentido que exista um espaço próprio para essas paragens dos 

camionistas, contudo, esse local sugerido não é apropriado, uma vez que no Plano de Urbanização, está 

previsto para esse espaço, a construção do parque da cidade, que será uma zona arborizada, com um 

circuito de manutenção e temos pensado para estacionamento dos camiões, um espaço na zona 

industrial, que disponha de uma zona de serviços de apoio, com restaurante e casas de banho e poderá 

também equacionar-se essa possibilidade de existência de uns balneários. ----------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho diz que desde 2005 que sugerem a existência de um espaço para 

estacionamento dos camiões, com serviços de apoio e para reboques, que permita a troca de 

mercadorias, tendo sugerido que se fizesse entre Vila Verde de Ficalho e Vila Nova de S.Bento ou em 

alternativa em Serpa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga lembra que, numa anterior reunião da Câmara, tinha alertado para o 

problema da falta de iluminação na Rua da Fonte do Hortezim, na zona onde se encontram os contentores 

de lixo, tendo o Sr. Presidente respondido que a Câmara já solicitou à EDP a colocação de um ponto de 

luz nesse local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. Conta de Gerência relativa ao ano de 2016 

2. Aquisição de serviços para a auditoria externa às contas do Município, ano de exercício 2017 – 

Renovação de contrato  

3. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal  

4. Sétima alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos  

5. Isenções de pagamento de taxas  

6. Agrupamento de escolas n.º 2 de Serpa – Pedido de apoio para deslocação ao Parlamento 

Europeu 

7. Futebol Clube de Vale de Vargo – Proposta de apoio para o XIII Passeio de BTT “Pelos olivais do 

Enxoé” 

8. Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Pedido de apoio financeiro 

9. Atelier Galeria Margarida de Araújo Unipessoal, Lda – Pedido de reconhecimento de interesse 

municipal  

10. Plano de transportes escolares para o ano letivo 2017/2018 

11. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 12 de dezembro ao prédio sito na 

Rua do MFA, n.º 1 e 3 em Vale de Vargo 

12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 12 de dezembro ao prédio sito na 

Rua da Boavista, n.º 44 A, em Serpa 

13. Bar da piscina de Pias 

14. Associação “Os Filhos de Lumiére” – Proposta de apoio 

15. Protocolo de colaboração e permuta imobiliária a outorgar com a Rota do Guadiana – Associação 

de Desenvolvimento Integrado 

16. Revogação de atos administrativos 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15H30 da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º do 

Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 15 de outubro de 2013, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e 

subscrevo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

     O Presidente              A Secretária 

 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                (Anabela Baleizão Cataluna) 
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ANEXO 1 – 7ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 

ANEXO 2 – Plano de transportes escolares 2017/2018 

 

 
 

 

 


