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ATA N.º 11/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2017 

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 31 de maio de 

2017, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aprovação da Ata n.º 10/2017 

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 10, relativa à reunião realizada no dia 17 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. Isenções de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado 

3. 8ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos e 2ª Revisão ao Orçamento 

4. Proposta de apoio para as Marchas Populares/2017 

5. Pedido de parecer – Lagar do Vale – Ratificação  

6. Reconhecimento da atribuição de nome de rua – Rua João Tiago Coelho, em Pias 

7. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Pedido de parecer sobre cursos de formação  

8. CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – Comparticipação dos Municípios para a 

Ovibeja/2017  

9. Empreitada de requalificação do Mercado Municipal de Serpa – Relatório preliminar 

10. Estudo de Conjunto – Unidade de Execução UE3 – Plano de Urbanização de Serpa  

11. Confraria Gastronómica do Figo e da Figueira da India – Proposta de alteração ao protocolo 

12. Museu Etnográfico de Serpa – Recuperação do sistema construtivo e outras intervenções 

13. Destaque de parcela do prédio sito na Rua do Poço Acima, n.º 9 e 11 em Vila Verde de Ficalho 

14. Parecer sobre aumento de compartes  

15. Resumo Diário da Tesouraria 

 
 



ATA N.º 11/2017 

31 DE MAIO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 3 

ORDEM DO DIA 

 
1. Isenções de pagamento de taxas  

1.1. Comissão de Festas da Ascensão do Senhor – Vale de Vargo 

Na sequência do solicitado pela Comissão de Festas da Ascensão do Senhor, através de Pretensão 

n.º7288, datada de 8 de maio 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 realizadas entre os dias 25 e 28 de 

maio de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.2. Associação de Futebol de Beja  

Na sequência do solicitado pela Associação de Futebol de Beja, através de email datado de 8 de maio 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 utilização do parque desportivo, para a 

final da supertaça desportiva 2016/2017, no valor de 60,00 €. ----------------------------------------------------------- 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

2.1. Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, respeitante ao 

licenciamento de recinto improvisado: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Comissão de Festas da 

Ascensão do Senhor  

Variedades 7286 

2017.05.08 

De 25 a 28 de 

maio 

2017.05.23 

 

 

2.2. Autorização 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de acordo com o parecer técnico da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 23 de maio, autorizar o seguinte licenciamento de 

recinto improvisado:  

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Casa do Benfica em 

Serpa  

Baile 8456 

2017.05.22 

2017.06.16 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se encontrar 

impedido, nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. 8ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos e 2ª 

Revisão ao Orçamento 

 

 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 Senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar a 8ª 

alteração ao Orçamento e 8.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme documentos que 

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

 

 Deliberação 

De acordo com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) e 33º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do 

PS, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a segunda revisão ao Orçamento e Plano Plurianual 

de Investimentos da Câmara Municipal, que consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte 

integrante, bem como o respetivo documento de justificação. ----------------------------------------------------------- 

 

 

4. Proposta de apoio para as Marchas Populares/2017 

Procedeu-se à análise da seguinte proposta da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude: 

 

«Anualmente o Município de Serpa apoia, sob a forma de subsídio e apoio logístico, as marchas populares 

organizadas no Concelho por parte dos agrupamentos de escolas e associações. 

Paralelamente, apoia a realização de desfile (que tem usualmente ocorrido no parque desportivo municipal 

de Serpa) mediante disponibilização de instalações e apoio logístico, momento único para gaudio do 

público, que desta forma assiste ao desfile conjunto das marchas organizadas. 

Considerando de utilidade a criação de critérios que sustentem a decisão de atribuição deste subsídio, 

assim como a promoção do desfile de marchas em Serpa, somos a apresentar a seguinte proposta: 

“Os critérios apresentados pretendem estabelecer princípios aplicáveis à realização do desfile de marchas 

populares, que terá lugar no mês de junho de 2017, enquadrado nas comemorações dos santos 

populares. 

1 - A organização do desfile de marchas populares a realizar em Serpa, em local a designar, é da 

responsabilidade da Associação ou Associações que se mobilizem para o efeito. O município considerará 

por organizadora(s) a associação/associações que formalmente apresentem intenção junto da Câmara 

Municipal de Serpa e que, paralelamente, constitua(m) marcha popular (no caso de várias intenções 

apresentadas, será priorizada aquela que reúna os pré-requisitos de organização de marcha e ordem de 

entrada nos serviços camarários).  

2- A organização do desfile deverá fazer a apresentação das marchas participantes e referir as entidades 

promotoras, participantes e apoiantes da iniciativa. 
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3 - É da exclusiva responsabilidade da organização a obtenção de todas as licenças e encargos 

necessários à realização do desfile. 

4- Ao Município de Serpa compete a atribuição de comparticipação financeira a cada marcha popular, no 

valor de 10,00 € (dez euros) por participante e apoio logístico ao desfile (de acordo com disponibilidades), 

nomeadamente divulgação e isenção de taxas (caso solicitadas) e para as Associações que organizem 

arraial/mastro, será prestado o apoio de 150,00 € (cento e cinquenta euros). 

5 – O pagamento do subsídio far-se-á após a realização do desfile a realizar em Serpa (conforme data e 

hora a designar pela organização), a cada marcha popular participante. 

6 - Durante o mês de julho a entidade organizadora deverá enviar para o Município um relatório da 

iniciativa, onde conste o nome das marchas populares participantes, número de marchantes, receitas, 

despesas, pontos fracos, pontos fortes, sugestões e outras referências tidas por apropriadas.» 

 

 Deliberação 

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

marchas populares no corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5. Pedido de parecer – Sociedade Lagar do Vale – Ratificação  

De acordo com o disposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013 de 12 de  aio o o, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, ratificar o seguinte despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 15 de 

 aio de 2017, respeitante à declaração solicitada pela Sociedade Lagar do Vale – Produção e 

Transformação de Azeites, Ldª: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Reconhecimento da atribuição de nome de rua – Rua João Tiago 

Coelho, em Pias 

No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a 

atribuição de “Rua João Tiago Coelho”, à seguinte rua, sita na freguesia de Pias: 
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7. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Pedido de parecer sobre 

cursos de formação 

De acordo com o solicitado pelo Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa, a Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade, considerar de interesse a formação de jovens para as saídas profissionais dos cursos de 

Educação e Formação (CEF Tipo 2) da Área de Formação 622 Floricultura e Jardinagem com o código e 

designação do referencial de formação 622161 – Operador/a de Jardinagem e na área de formação 521 

– Metalúrgica e Metalomecânica, código 521049 – Serralheiro/a Civil, a funcionar na Escola Secundária 

de Serpa, no triénio 2017-2019 e em termos a definir posteriormente, disponibiliza-se a colaborar com a 

escola na respetiva formação, nomeadamente ao nível da implementação da formação em contexto de 

trabalho ou de outras atividades que vierem a ser acordadas no âmbito da parceria e/ou protocolos de 

colaboração a estabelecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – 

Comparticipação dos Municípios para a Ovibeja/2017  

Foi analisado o seguinte oficio, datado de 9 de  aio, respeitante à comparticipação dos municípios para a 

34ª edição da Ovibeja, realizada no corrente ano: 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à transferência para a CIMBAL do valor 

correspondente à comparticipação do nosso município para a 34ª Ovibeja – 164,79 € (cento e sessenta e 

quatro mil euros e setenta e nove cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------- 

A Gestão Financeira procedeu ao cabimento sequencial n.º 14965/2017. -------------------------------------------- 

 

9. Empreitada de Reabilitação e Refuncionalização do Mercado 

Municipal de Serpa – Relatório final 

Nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho e de acordo com o disposto 

no artigo 148º, nº 3 e nº 4 e artigo 76º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, a Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento submete ao Órgão Executivo o Relatório Final da empreitada de reabilitação e 

refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa, para efeitos de aprovação e respetiva adjudicação: 
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 Deliberação  

Nos termos do n.º 4 do artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Relatório Final acima transcrito, respeitante à empreitada de reabilitação e 

refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa e adjudicar a obra à empresa VEIGA LOPES, Lda pelo 

valor de 665.007, 41 € (seiscentos e sessenta e cinco mil e sete euros e quarenta e um cêntimo), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Estudo de Conjunto – Unidade de Execução UE3 – Plano de 

Urbanização de Serpa  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, através de informação datada de 26 de  aio, 

decorrente de diversas reuniões sobre a forma de execução do Plano de Urbanização de Serpa 

nomeadamente das Unidades de Execução do Plano, propõe que o estudo de conjunto apresentado para 

a UE3 possa ser aprovado em reunião de câmara, sendo esta uma das formas prevista no artigo 54.º n.º 3 

alínea c) do regulamento do plano: “Estudos de conjunto, de natureza não vinculativa, que permitem a 

definição espacial das diversas iniciativas, sendo de responsabilidade municipal, sem prejuízo de eventual 

iniciativa particular, com sujeição a aprovação pela CMS”.  

 

 Deliberação 

Face ao exposto, nos termos do artigo 54.º n.º 3 alínea c) do regulamento do Plano de Urbanização de 

Serpa, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o estudo de conjunto apresentado para a 

UE3, conforme documentos que constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  
 

 

11. Confraria Gastronómica do Figo e da Figueira da India – Proposta de 

alteração ao protocolo 

O Gabinete de Apoio ao desenvolvimento Económico informa que, com base no Protocolo de Colaboração 

entre o Município de Serpa e a Confraria Gastronómica do Figo e da Figueira da Índia, realizado em 6 de 

junho de 2016, vem o Presidente da Direção da Confraria, Sr. Tomé Panazeite, manifestar, através de um 

email enviado a 31 de  aio  do corrente ano, intenção de permutar o espaço que lhe tinha sido atribuído 

pela Câmara de Serpa, nas instalações da Rodoviária, para um outro espaço que tenha melhores 

condições de trabalho tais como a segurança, internet e instalações sanitárias. Prevendo-se a criação de 

um posto de trabalho a tempo inteiro na Confraria, será indispensável salvaguardar as condições mínimas 

de trabalho para o futuro colaborador. 

Assim, considerando que a estratégia seguida pelo Município de Serpa e praticada pelo CADES é o de 

apoiar o desenvolvimento económico; criar condições para atrair investimentos; gerar empregos; valorizar 

o território e os seus recursos endógenos; apoiar as iniciativas e projetos empresariais; contribuir para a 

fixação da população e para um desenvolvimento económico e social da população residente, propõe-se 
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que seja atribuído um gabinete no Espaço CADES de forma a dar resposta às necessidades 

apresentadas. 

Um gabinete no CADES permitirá à Confraria usufruir de um espaço de trabalho e reunião com as 

condições solicitadas. 

A proposta de protocolo com a Confraria do Figo e da Figueira da India foi aprovada em reunião de 

Câmara de 8 de junho de 2016 e o protocolo entre ambas as partes foi assinado a 6 de  aio  de 2016. 

 

- A nova redação da cláusula 2, deverá ser a seguinte: 

1. O primeiro outorgante compromete-se a disponibilizar um gabinete, com isenção de pagamento do 

preço estabelecido no Regulamento do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa; 

2. O segundo outorgante compromete-se a utilizar o gabinete cedido apenas para os fins indicados e a 

cumprir as regras gerais de funcionamento do Espaço CADES” 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a alteração proposta ao 

protocolo celebrado com a Confraria Gastronómica do Figo e da Figueira da India, devendo a clausula 

segunda ter a seguinte redação: 

 

«1. O primeiro outorgante compromete-se a disponibilizar um gabinete, com isenção de 

pagamento do preço estabelecido no Regulamento do Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa; 

2. O segundo outorgante compromete-se a utilizar o gabinete cedido apenas para os fins 

indicados e a cumprir as regras gerais de funcionamento do Espaço CADES» 

 

 

12. Museu Etnográfico de Serpa – Recuperação do sistema construtivo e 

outras intervenções 

Foi analisada a proposta apresentada pelos respetivos serviços da Autarquia, para a intervenção prevista 
no edifício do Museu Etnográfico de Serpa: 

 
- Na generalidade da proposta, a recuperação do sistema construtivo; 
 
- Reformulação das áreas das instalações sanitárias para resposta a pessoas com mobilidade 
reduzida; 
 
- Introdução de um sistema mecânico e elétrico, do tipo plataforma elevatória, para permitir o acesso a 
pessoas com mobilidade reduzida ao espaço de mezanino; 
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- Limpeza das telhas da cobertura, com as necessárias intervenções na sub-telha e estrutura de 
barrotes e caniço de forma a garantir a durabilidade do sistema estrutural, prevendo-se ainda a 
limpeza de alguns e substituição de outros dos algerozes existentes; 
 
- Execução de sistema de ventilação das paredes e pavimento, de forma a eliminar as ações de 
humidade sobre estes elementos; 
 
- O pavimento de tijoleira será mantido, procedendo-se ao seu afagamento e impermeabilização. 
 
- O pavimento de madeira será igualmente mantido e sujeito às reparações necessárias à sua 
utilização e durabilidade, procedendo-se ao seu afagamento e revestimento com cera de abelha em 
creme. 
 
- Raspagem e picagem pontual de rebocos das paredes interiores, exteriores e muro, procedendo-se 
às reparações necessárias e pintura final da totalidade do edifício; 
 
- Tratamento do gradeamento de ferro exterior, com a necessária pintura de acabamento; 
 
- O pavimento exterior, em calçada, será mantido e adequado à utilização, eliminando-se o degrau 
existente com execução de uma rampa; 
 
- Vãos e caixilharias – Propõe-se a recuperação de caixilharia de ferro existente. Serão removidos os 
vidros existentes e aplicado vidro duplo, laminado e incolor. A porta de acesso ao Museu irá abrir para 
fora.  

 
Prazo estimado para execução dos trabalhos:   
- 8 meses 

 
Estimativa orçamental dos trabalhos:  
- 149.346,13€ 
 

Todos os trabalhos indicados encontram-se descritos na Memória Descritiva, que se anexa à presente ata, 
dela fazendo parte integrante. 
 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o projeto de recuperação do Museu Etnográfico de 

Serpa, o qual se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------------- 

 

 

13. Destaque de parcela do prédio sito na Rua do Poço Acima, n.º 9 e 11 

em Vila Verde de Ficalho 

 A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que é requerido por Maria Catarina Baiôa 

Pita Neves da Silva, na qualidade de herdeira e com as devidas autorizações das restantes herdeiras, 
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certidão de destaque de uma única parcela dentro do perímetro urbano de Vila Verde de Ficalho, prédio 

urbano, sito na Rua do Poço Acima nº 9 e 11. 

Face ao Plano Diretor Municipal, o prédio urbano insere-se em “espaços centrais e residenciais” – nível 2: 

Índice de ocupação do solo – 100 e índice de utilização do solo – 1.60; 

Do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º494/19900309, inscrito na matriz 

predial sob o artigo122, da freguesia de Vila Verde de Ficalho, com 324,60m2 de área total de terreno 

(202,05m2 de área coberta e 122,10m2 de área descoberta), pretende-se destacar uma parcela com: 

 

PARCELA A DESTACAR – confronta com a via pública, pela rua do Poço Acima, n.º 9 

Área total de terreno com 124,20 m2; 

Área coberta/construção com 75,70m2 (23.50m2 destinada a habitação e 52,20m2 destinado a garagem); 

Área descoberta com 48,50m2 

Coeficiente de ocupação – 0.61. 

 

PARCELA RESTANTE – confronta com a via pública, pela rua do Poço Acima, n.º11 

Área total de terreno com 200,40 m2; 

Área coberta/construção com 126,80 m2, (102,00destinada a habitação e 24,80m2 a garagem); 

Área descoberta com 73,60m2; 

Coeficiente de ocupação – 0.63. 

Verifica-se, que as parcelas a destacar e restante, cumprem os índices estipulados no PDMS. 

As áreas apresentadas encontram-se em conformidade com as áreas registadas na CRP de Serpa e 

aparenta características de prédio anterior a 1951. 

Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos 

públicos, cumprindo o disposto no n.º4 do art.º6 do Decreto-Lei n.º555/99 na atual redação, pelo que a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o destaque de parcela do prédio sito na Rua do 

Poço Acima, n.º 9 e 11 em Vila Verde de Ficalho. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. Parecer sobre aumento de compartes  

Pretende o requerente, João Ricardo da Câmara Chaves, na qualidade de proprietário (em parte), solicitar 

a emissão de parecer favorável sobre aumento de compartes, conforme o disposto e para os efeitos 

previstos no artigo 54º, n.º1, da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 70/2015 de 16 de  aio . 

 

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

Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento de compartes nos seguintes 

prédios: 
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- Prédio misto denominado “Herdade do Peixoto”, descrito na competente Conservatória do Registo 

Predial de Serpa, com parte urbana composto por dois prédios inscritos na respetiva matriz sob os artigos 

1154 e 1155, e com parte  aio o   sob o n.º 65/19850514 e inscrito na matriz predial rústica da Freguesia 

Serpa (Salvador extinta), sob o Artigo 9 – Secção R,  

- Prédio rústico denominado “A Alpedrede”, descrito na competente Conservatória do Registo Predial de 

Serpa sob o n.º 68/19850514 e inscrito na matriz predial da Freguesia Serpa (Salvador-Extinta), sob o 

Artigo 2 – Secção Q,  

- Prédio rústico denominado “A Santa Iria”, descrito na competente Conservatória do Registo Predial de 

Serpa sob o n.º 69/19850514 e inscrito na matriz predial da Freguesia Serpa (Salvador-extinta), sob o 

Artigo 21 – Secção Q, 

- Prédio rústico denominado “Poço de El-Rei”, descrito na competente Conservatória do Registo Predial de 

Serpa sob o n.º 67/19850514 e inscrito na matriz predial da Freguesia Serpa (Salvador), sob o Artigo 248 

– Secção K,  

- Prédio rústico denominado “Aroncho”, descrito na competente Conservatória do Registo Predial de Serpa 

sob o n.º 66/19850514 e inscrito na matriz predial da Freguesia Serpa (Salvador), sob o Artigo 258 – 

Secção J, na proporção de: 

 

- 53% a João Ricardo da Camara Chaves  

- 27% a Ana Maria da Camara Chaves Franco de Sousa  

- 6,66%  a Salvador Francisco Chaves da Cunha 

- 6,66% a Maria da Assunção Chaves da Cunha Castelo Branco 

- 6,66% a Ana Mafalda Chaves da Cunha  

 

De acordo com informação do requerente, será constituído o usufruto a favor de João Ricardo da Câmara 

Chaves e por morte deste a favor da Sociedade Herdade do Peixoto, Lda, das restantes parcelas que não 

são sua propriedade. 

 

A situação decorre da partilha de bens provenientes de herança e da referida transmissão não visa ou 

resulta parcelamento físico, em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e 

para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 100 referente ao dia 30 de 

 aio do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.846.137,55 € (um milhão, oitocentos e 

quarenta e seis mil, cento e trinta e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos) e 153.854,87 (cento e 

cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e sete cêntimos), respeitantes a 

operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ---------------------------------------------- 
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Período de Intervenção do Público 

Interveio o Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S.Bento, que começou por manifestar a sua 

satisfação pela inauguração do pavilhão desportivo daquela freguesia e relativamente à Rua de Paimogo, 

que foi recentemente alcatroada, chama a atenção para o facto do pavimento ter ficado mais alto em 

relação ao passeio, o que pode provocar alguns acidentes.  

Referiu ainda o facto do posto da GNR de Vila Nova de S.Bento se encontrar aberto apenas entre as 9H00 

e as 17H00, mas considerando que se trata da sede do agrupamento que abrange, Vila Nova, Vila Verde 

de Ficalho e Pias, considera que a Câmara Municipal deveria fazer mais pressão sobre as entidades 

responsáveis a reivindicar a abertura do posto durante 24H00.  

Relativamente aos investimentos nas freguesias, refere que as verbas recebidas pela autarquia, deveriam 

ser canalizadas também para as freguesias, em função do número de eleitor. -------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que, relativamente aos passeios da Rua de Paimogo, já tinha 

sido detetada essa situação e está a ser agendada a sua reparação e quanto à questão da GNR, a 

Câmara há muito tempo que faz pressão para a abertura desse posto a tempo inteiro e a reabertura de 

outros postos no concelho, bem como o reforço do número de efetivos, além do inicio das obras do novo 

posto em Serpa e a resposta obtida tem sido sempre a mesma, que não têm efetivos suficientes, embora 

em Pias tenha havido há algum tempo, um aumento de três para seis efetivos.    

Quanto à distribuição das verbas, diz que a Câmara sempre tem feito investimentos nas freguesias, e deu 

exemplo que algumas obras efetuadas e outras que estão neste momento em curso. ---------------------------- 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto no n.º 4 

do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em minuta, por unanimidade, 

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

 

1. Isenções de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado 

3. 8ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

4. Proposta de apoio para as Marchas Populares/2017 

5. Pedido de parecer – Lagar do Vale – Ratificação  

6. Reconhecimento da atribuição de nome de rua – Rua João Tiago Coelho, em Pias 

7. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Pedido de parecer sobre cursos de formação  

8. CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – Comparticipação dos Municípios para a 

Ovibeja/2017  

9. Empreitada de Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – Relatório 

preliminar 

10. Estudo de Conjunto – Unidade de Execução UE3 – Plano de Urbanização de Serpa  
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11. Confraria Gastronómica do Figo e da Figueira da India – Proposta de alteração ao protocolo 

12. Museu Etnográfico de Serpa – Recuperação do sistema construtivo e outras intervenções 

13. Destaque de parcela do prédio sito na Rua do Poço Acima, n.º 9 e 11 em Vila Verde de Ficalho 

14. Parecer sobre aumento de compartes  

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H30 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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Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
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ANEXO 1 – 8ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos e 2ª Revisão ao Orçamento 

 

ANEXO 2 – Estudo de Conjunto – Unidade de Execução UE3 – Plano de Urbanização de Serpa  

 

ANEXO 3 - Museu Etnográfico de Serpa – Recuperação do sistema construtivo e outras intervenções 

 
 

 

 
 

 

 

 


