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ATA N.º 18/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 6 

 DE SETEMBRO DE 2017 

 

Na Sala de Reuniões da Camara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 6 

de setembro 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 17/2017 

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 17, relativa à reunião realizada no dia 23 de agosto, 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. Licenças de recinto improvisado 

2. 14ª Alteração ao Orçamento  

3. Segunda revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e terceira revisão ao Orçamento  

4. Apoio financeiro na requalificação de edifícios das freguesias  

5. Repartição de encargos relativa a contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma da via 

no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a IP Património – 

Administração e Gestão Imobiliária, S.A.  

6. Pedido de autorização à celebração de contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma 

da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a IP Património – 

Administração e Gestão Imobiliária, S.A.  

7. Requisição mensal de passes escolares pelas escolas à Rodoviária do Alentejo, SA 

8. Acordo coletivo de entidade pública entre o Município de Serpa e o STAL – Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins 

9. Alteração ao Loteamento do Caetanos – Alvará n.º 7/1998 

10. Caducidade da licença para a realização da operação urbanística na Rua dos Fidalgos, n.º 7 em 

Serpa 

11. Secção Equestre do Futebol Clube de Vale de Vargo – Proposta de apoio para o IV Passeio 

Equestre 
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12. Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Proposta de apoio para o VII Passeio Equestre 

13. Centro de Paralisia Cerebral de Beja – Proposta de apoio 

14. ARMA – Associação Regional de Música Tradicional do Alentejo – Proposta de apoio  

15. Boxerpa – Associação Desportiva de desportos de combate e atividades gímnicas – Proposta de 

apoio 

16. Aquisição de parcela de terreno destinada a arruamento público (prédio rústico inscrito na matriz 

sob o artigo 61, secção H, sito na União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo) 

17. Transferência anual de verbas para o agrupamento de escolas n.º 1 de Serpa para assegurar a 

gestão e manutenção das salas do centro escolar e espaço envolvente 

18. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2017/2018 

19. Resumo Diário da Tesouraria 

 

1. Licenças de recinto improvisado 

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

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da seguinte licença de recinto 

improvisado: 

 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Designmark Portugal, Lda 10º Aniversário 

Designmark  

13799 

2017.08.18 

8 e 9 de 

setembro  

 

 

2. 14ª Alteração ao Orçamento  

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 14ª 
alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme documentos que constam de 
pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, bem como os respetivos documentos de 
justificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sobre esta questão interveio o Sr. V. Noel Farinho para questionar o motivo de ter que se fazer uma 
alteração ao Orçamento, rúbrica 02/02.02.25, outros serviços, no valor de 40.000,00€, com o argumento 
de dotação insuficiente para realização de despesa com as refeições escolares, quando esta despesa é 
previsível desde o inicio do ano escolar. Reforça a posição dos Vereadores eleitos pelo PS relativamente à 
rúbrica outros serviços que apresenta uma dotação elevada. 
 
Relativamente a este assunto o Sr. Presidente informou que a rúbrica em questão contempla despesas 
com diversos serviços que a Câmara presta, sendo a verba disponível canalizada à medida em que os 
mesmos vão sendo necessários. No entanto, neste caso, a despesa é previsível para o ano letivo, mas 
não para o ano civil, sendo este reforço na rubrica necessário para garantir refeições escolares no novo 
ano letivo (2017/2018) 
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A Sra. V. Paula Pais interveio para manifestar que, em sua opinião a rúbrica (02/02.02.25) poderia ser 
subdividida, para que estas situações fossem devidamente fracionadas. ---------------------------------------------- 

 
 

3. Segunda revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e terceira revisão ao Orçamento  

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 eleitos do Partido 

Socialista, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a seguinte revisão ao Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal: 
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4. Apoio financeiro na requalificação de edifícios das freguesias  

Foi analisada a informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica onde refere que, na sequência das deliberações de câmara proferidas em 23-11-2016, 03-05-

2017 e 28-06-2017, tendo em vista o apoio financeiro na requalificação de edifícios das Freguesias, 

considerou-se que a decisão do executivo nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea o) da Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro, foi suficiente para prosseguir com processo de realização da despesa. No entanto, no 

corrente mês de agosto e após nova análise sobre o assunto verificou-se que o apoio aprovado pela 

Câmara, carece de deliberação da Assembleia Municipal, conforme consta no artigo 25.º n.º 1 alínea j) da 

Lei n.º 75/2013. 

Relativamente aos apoios constantes das deliberações de 23-11-2016 e 03-05-2016 informam que os 

mesmos foram pagos em 09-12-2016 e 16-06-2017 respetivamente, contudo é possível a sua devolução 

através do mecanismo das reposições não abatidas aos pagamentos e abatidas aos pagamentos, a 

efetuar em simultâneo com o pagamento das transferências após deliberação da Assembleia Municipal. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Camara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 25.º n.º 1 alínea j) 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, os seguintes 

apoios para recuperação de edifícios nas freguesias do concelho: 
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 Apoio financeiro no valor de 20.000€ (vinte mil euros) à Junta de Freguesia de Brinches, para a 

requalificação do edifício sito no Largo do Adro, n.º 9, em Brinches;  

 Apoio financeiro à Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, no valor de 20.000,00 (vinte mil 

euros), para a execução da cobertura e requalificação de vãos do edifício da antiga Casa do Povo, 

sito na Rua do Rossio, em Vila Verde de Ficalho, propriedade da Junta de Freguesia; 

 Apoio financeiro à União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, no valor de 

40.000,00 € (quarenta mil euros) para a requalificação do Centro Cultural de Vale de Vargo (para 

apoio a associações) e da ex-cooperativa de consumo em Vila Nova de S.Bento (tendo em vista 

um espaço coletivo e de apoio ao cante); 

 Apoio financeiro à Junta de Freguesia de Pias, no valor de 20.000 € (vinte mil euros), para 

proceder à requalificação dum edifício, situado na Rua do Jogo dos Paus, nº 22 em Pias, que se 

pretende para apoio ao movimento associativo. 

 

 

5. Repartição de encargos relativa a contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma 

da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a IP 

Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A.  

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

harmonia com a alínea c), do n.º 1, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada em último 

pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, adiante designada por LCPA, em complemento com o estipulado nos 

nos 1 e 6, do artigo 22,º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, a assunção de compromissos plurianuais, 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua 

reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da assembleia municipal, quando envolvam 

entidades da administração local. 

De acordo com a alínea c), do artigo 3º, da mesma LCPA, constituem «compromissos plurianuais» os 

compromissos que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico ou 

em anos económicos distintos do ano em que o compromisso é assumido. 

Assim, submete-se à reunião de Câmara, com proposta para aprovação da Assembleia Municipal, a 

repartição de encargos de verbas para o ano de 2017 e seguintes, respeitante ao seguinte procedimento: 

 

- Celebração de contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma da via no Ramal de 

Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a IP Património – Administração e 

Gestão Imobiliária, S.A 

 

Ano Valor s/ IVA IVA Valor c/ IVA 

2017 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 
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2018 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2019 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2020 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2021 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2022 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2023 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2024 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2025 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2026 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2027 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2028 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2029 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2030 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2031 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2032 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2033 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2034 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2035 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2036 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2037 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2038 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2039 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2040 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

2041 6.387,75€ 1469,18€ 7.856,93€ 

 

De acordo com o proposto pela IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A. o referido valor 

pode ser corrigido anualmente com base no índice de preços ao consumidor no continente, sem 

habitação, publicado pelo INE, com referência aos últimos doze meses. 

Considerando, porém, que o valor de tal índice é, à presente data, absolutamente incerto (podendo 

nalguns períodos ser igual a zero ou até negativo), não é possível, efetuar qualquer previsão. ----------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, de acordo com alínea ccc), nº 1 do artigo 33º e artigo 24º ambos da Lei 75/2013 de 12 

de setembro e nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada 

em último pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6, do artigo 

22,º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a repartição de encargos acima referida, respeitante à celebração de 
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contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e 

o Km 203,976 a celebrar com a IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A.» ---------------------- 

 

 

6. Pedido de autorização à celebração de contrato de subconcessão de uso privativo da 

plataforma da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a 

IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A.  

O Município de Serpa pretende celebrar com a IP Património-Administração e Gestão Imobiliária, S.A. um 

contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e 

o Km 203,976, que é parte integrante do domínio público ferroviário.  

Esta subconcessão visa a adaptação e utilização da plataforma da via para Ecopista, enquanto forma de 

promoção de fins de cariz turístico e de lazer e terá a duração de 25 anos, podendo ser renovada.  

A contrapartida devida à IP Património-Administração e Gestão Imobiliária, SA, é de 6.387,75€ (seis mil 

trezentos e oitenta e sete euros e setenta e cinco cêntimos), a título anual, podendo ser paga em espécie, 

mediante a realização, pelo Município de Serpa, dos trabalhos de limpeza e manutenção da área 

subconcessionada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Nestes termos, a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal a celebração do contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma da via no Ramal de 

Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976, em conformidade com a minuta que se anexa à presente ata, 

dela fazendo parte integrante e ao abrigo da competência prevista na alínea p) do nº 1 do artigo 25º do 

mesmo diploma legal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No âmbito do presente assunto interveio o Sr. V. Noel Farinho para deixar a indicção de que os 

Vereadores eleitos pelo Partido Socialista concordam com o mesmo, no entanto, gostariam que ficasse 

claro que esta resolução relativamente ao aproveitamento do Ramal Ferroviário sempre foi uma proposta 

constante dos conteúdos programáticos do PS, desde há cerca de 10 anos para cá. Mais refere que já 

houve possibilidade de operacionalizar esta matéria, no entanto, essa nunca foi a vontade dos eleitos da 

CDU e, muito embora já tenha decorrido todo esse tempo, congratulam-se com esta decisão, no entanto, 

consideram que o tempo que passou já não é recuperado. 

 

Sobre esta questão o Sr. Presidente informa que na altura os valores apresentados para a 

operacionalização desta solução eram substancialmente mais elevados e, implicava a construção de uma 

ecopista com um projeto definido que iria inviabilizar a reconversão novamente para um ramal ferroviário, 

tendo sido estes os motivos que levaram as autarquias de Serpa, Beja e Moura a não aceitar aquela 

solução. Neste momento a proposta apresentada apresenta melhores condições, quer no que diz respeito 
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à verba envolvida, quer no que diz respeito à reconversão para ramal ferroviário, pelo que se decidiu 

avançar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

7. Requisição mensal de passes escolares pelas escolas à Rodoviária do Alentejo, SA 

De acordo com o previsto no artigo 13º do Decreto-Lei nº 299, de 5 de setembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de agosto, deverá a Câmara municipal celebrar protocolo 

com os estabelecimentos de ensino, para que possam efetuar diretamente a requisição mensal dos 

passes escolares à Rodoviária do Alentejo, S.A, dos respetivos alunos. 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, relativamente ao Agrupamento de Escolas nº 1 de 

Beja, é também proposto a celebração do referido protocolo, uma vez que irão frequentar alunos do 

concelho de Serpa, cursos do ensino secundário com oferta formativa inexistente na Escola Secundária de 

Serpa. 

 Deliberação 

De acordo com a proposta dos respetivos serviços, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta dos protocolos com vigência para o ano letivo 2017/2018 e seguintes, que constam de 

pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, a celebrar com as seguintes entidades:  

 

- Agrupamento de Escolas N.º 1 de Serpa; 

- Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa; 

- Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa; 

- Agrupamento de Escolas n.º 1 de Beja. 

 

 

8. Acordo coletivo de entidade pública entre o Município de Serpa e o STAL – Sindicato 

Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, 

Concessionárias e Afins 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo Coletivo de 
Entidade Pública entre o Município de Serpa e o STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 
Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, o qual consta de pasta 
anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------------------------ 

 

9. Alteração ao Loteamento dos Caetanos – Alvará n.º 7/1998 

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

datada de 16 de agosto do corrente ano:  
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 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, a Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 

Alvará de Loteamento n.º 7/1998, relativo ao Loteamento dos Caetanos, em Vila Nova de S.Bento.  

  

 

10. Caducidade da licença para a realização da operação urbanística na Rua dos Fidalgos, n.º 7 

em Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 21 de agosto do corrente 

ano, informa que, através do ofício ref.ª 5637/2017 de 17 de julho, foi o requerente António Colaço Martins 

Carvalho, notificado, por forma a se pronunciar sobre a intenção em ser declarada a caducidade da 

licença para a realização da operação urbanística, na Rua dos Fidalgos, n.º 7 em Serpa, conforme previsto 

no n. º2 do artigo 71.º, devendo ser declarada pela câmara municipal, verificadas as situações previstas no 

presente artigo, após audiência prévia do interessado (n. º5, do artigo 71.º do regime jurídico da 

urbanização e da edificação em vigor). 

 



ATA N.º 18/2017 

6 DE SETEMBRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 13 

 Deliberação 

Face ao exposto, ultrapassado o prazo sem que o requerente tenha apresentado qualquer exposição, nos 

termos do n. º2 do artigo 71.º do regime jurídico da urbanização e da edificação, foi deliberado por 

unanimidade, declarar a caducidade da licença para a realização da operação urbanística na Rua dos 

Fidalgos, n.º 7 em Serpa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Secção Equestre do Futebol Clube de Vale de Vargo – Proposta de apoio para o IV Passeio 

Equestre 

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

levar a efeito no dia 16 de setembro de 2017, o IV passeio equestre, para o qual solicita apoio logístico e 

financeiro. 

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

atribuição de um subsídio, cujo valor a apurar terá por base 5,00 euros (cinco euros) por cada participante 

na iniciativa e apoio logístico de acordo com a disponibilidade do Município. --------------------------------------- 

 

 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, a Camara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Futebol Clube de Vale de Vargo, um 

subsídio no valor de 5,00 € (cinco euros), por cada participante no IV Passeio Equestre, a realizar no dia 

16 do corrente mês de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

12. Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Proposta de apoio para o VII Passeio 

Equestre 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que a Associação Desportiva de Vila Nova 

de São Bento irá levar a efeito no dia 30 de setembro de 2017, o VII passeio equestre, para o qual solicita 

apoio logístico e financeiro. 

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

atribuição de um subsídio, cujo valor a apurar terá por base 5,00 euros (cinco euros) por cada participante 

na iniciativa e apoio logístico de acordo com a disponibilidade do Município. 

   

 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, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Desportiva de Vila Nova 

de S.Bento, um subsídio no valor de 5,00 € (cinco euros), por cada participante no IV Passeio Equestre, a 

realizar no dia 16 do corrente mês de setembro. ----------------------------------------------------------------------------- 
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13. Centro de Paralisia Cerebral de Beja – Proposta de apoio 

O Centro de Paralisia Cerebral de Beja (CPCBEJA), Instituição Particular de Solidariedade Social tem 

como missão cuidar, apoiar e respeitar os seus utentes considerando as suas diferenças e 

especificidades, no âmbito das respostas sociais, educativas e profissionais por si desenvolvidas, com um 

compromisso para a promoção da sua qualidade de vida, igualdade de tratamento, inclusão social e 

gestão sustentável da instituição mas também reger-se por princípios de ética assumindo 

responsabilidades sociais e humanas. 

 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, atualmente o Centro de Paralisia Cerebral de Beja 

conta com uma nova valência “Lar Residencial Dr. Artur Carvalhal” e o apoio governamental para a 

execução do plano de ação é reduzido, centrando-se no apoio ao financiamento do lar sem permitir uma 

diversificada oferta social e cultural. 

 

Assim, solicitam à sociedade civil e institucional o apoio para a realizar de uma oferta de atividades e 

experiencias diversidades que estas famílias não poderão assumir para com estas 

crianças/jovens/adultos. 

 

No período de verão, o grande objetivo do Centro de Paralisia Cerebral de Beja é a realização da Colónia 

de Férias, experiência única para a grande maioria destes utentes. 

 

À Câmara Municipal de Serpa solicita-se o apoio económico que se considere para fins de transporte, 

alojamento, refeições, despesas, de acordo com o seguinte orçamento que apresentam: 
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Assumido o compromisso de apoio às IPSS´s, parceiras da Rede Social de Serpa (Plano de 

Desenvolvimento Social 2016-2020), tendo em conta a parceria ativa e dinâmica da referida entidade para 

com a Rede Social de Serpa, a integração de crianças do concelho de Serpa e fundamentalmente a sua 

nobre missão de apoio à Deficiência, propõem o apoio financeiro de 150 € (cento e cinquenta euros) para 

fins do transporte, bem como o patrocínio de 34 t-shirts (jogos municipais ou outras) e/ou outros materiais 

para uso na Colónia de Férias. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 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, concordar com a proposta de apoio para a Colónia de Férias e atribuir ao 

Centro de Paralisia Cerebral de Beja, um subsídio no valor de 150,00 € (cento e cinquenta euros). ---------- 

 

 

14. ARMA – Associação Regional de Música Tradicional do Alentejo – Proposta de apoio 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que a Associação Regional de Música 

Tradicional do Alentejo (ARMA) solicita apoio financeiro pontual para realizar o "1.º Encontro de Acordeão 

de Serpa" no dia 17 de setembro. 

O local sugerido para a realização do espetáculo, com a duração aproximada de 150 minutos e a 

participação de cinco músicos, são as Escadas de Santa Maria ou, no caso de o tempo não o permitir, a 

Casa do Cante.  
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Considerando que o evento pode contribuir para a animação e a dinamização do centro histórico da 

cidade, propõem, com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, capítulos I e 

IV, a atribuição de um subsídio de 1 000,00 euros (mil euros). ---------------------------------------------------------- 

 

 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, a Camara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Regional de Música 

Tradicional do Alentejo, um subsídio no valor de 1.000 € (mil euros), para o 1ª Encontro de Acordeão de 

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

 

  

15. Boxerpa – Associação Desportiva de desportos de combate e atividades gímnicas – 

Proposta de apoio 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que o Boxerpa solicita apoio financeiro 

pontual para a participação da atleta Janice Rodrigues, na eliminatória da Taça de Portugal de Boxe, 

realizada no dia 15 de julho de 2107, em Corroios. 

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

atribuição de um subsídio de 150,00 euros (cento e cinquenta euros euros).----------------------------------------- 

  

 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, a Camara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Boxerpa um subsidio no valor de 

150,00 € (cento e cinquenta euros), como apoio na participação da atleta Janice Rodrigues, na eliminatória 

da Taça de Portugal de Boxe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Aquisição de parcela de terreno destinada a arruamento público (prédio rústico inscrito na 

matriz sob o artigo 61, secção H, sito na União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e 

Vale de Vargo) 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa que é intenção 

da Câmara Municipal de Serpa, a aquisição de parcela de terreno destinada a arruamento público, com a 

área de 134,27 m2, a desanexar do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 61, secção H, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 3711/20070802, sito na União das Freguesias de Vila 

Nova de São Bento e Vale de Vargo, com a área total de 0,125000ha. 

 

Tendo em vista a obtenção do valor a propor para efeitos de negociação com o proprietário, foi solicitado 

elaboração de Relatório de Avaliação da parcela a adquirir ou a expropriar, em julho do corrente ano, por 

perito Avaliador do Tribunal de Évora, tendo atribuído à parcela, no seu estado atual, o valor de 2769,99€ 

(dois mil setecentos e sessenta e nove euros e noventa e nove cêntimos). 
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Na sequência de conversações havidas entre o Município de Serpa e o proprietário António Soares Rosa, 

por troca de correspondência, foi acordado a aquisição da mencionada parcela de terreno, destinado a 

arruamento público, com a área de 134,27 m2, pelo valor proposto. 

Admite-se possível a aquisição desta parcela de terreno, tendo em consideração o disposto no artigo 10º 

nº 7 da Lei nº 56/2008, de 04 de setembro, Código das Expropriações que se transcreve: “se houver 

acordo, a aquisição por via de direito privado poderá ter lugar ainda que a área da parcela de terreno, ou 

da parte sobrante, seja inferior à unidade de cultura”. 

Foi solicitado cabimento ao setor financeiro, tendo sido cabimentada a referida verba. 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, nos termos do artigo 33º nº 1 a) do Anexo I da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, 

Regime Jurídico das Autarquias locais, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, adquirir a António 

Soares Rosa e esposa Virgínia Maria Lopes, a parcela de terreno destinada a integrar o arruamento 

público, com a área de 134,27 m2,confrontando a Norte com arruamento (sem nome), a Nascente com 

artigo 61H, a Poente com caminho e artigo 60 H e, a Sul com caminho, a desanexar do prédio rústico 

inscrito na matriz sob o artigo 61,secção H, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

n.º 3711/20070802, sito na União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, Serpa, com 

a área total de 0,125000ha, pelo preço acordado de 2769,99€ (dois mil setecentos e sessenta e nove 

euros e noventa e nove cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

17. Transferência anual de verbas para o agrupamento de escolas n.º 1 de Serpa para 

assegurar a gestão e manutenção das salas do centro escolar e espaço envolvente 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta anual de transferência de 
verbas para o Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa para assegurar a gestão e manutenção das salas 
do pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico do Centro Escolar de Serpa e manutenção do espaço exterior 
envolvente: 
 

Ano Letivo 2017/2018 
«O bom funcionamento do Pré-escolar e 1º Ciclo de Serpa, implica a execução de pequenas reparações 
de manutenção, pelo que, devido ao conhecimento e para uma maior rapidez de resposta às 
necessidades, propõe-se que, para o ano letivo 2016/2017 sejam transferidas verbas para o Agrupamento 
de Escolas nº 1 de Serpa da seguinte forma: 
- 500,00€ por sala, sendo que existem: 

 4 salas de pré-escolar;  

 12 salas de 1º Ciclo  

 1 sala de Biblioteca 

 1 sala de Sala Multiusos 

- 1.000,00€ para manutenção do pavilhão 
Total de verba para o ano letivo de 2016/2017: 10.000,00€ 
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Esta verba destina-se à manutenção das salas e pequenas reparações, bem como à manutenção do 
espaço exterior envolvente; 
Consideram-se pequenas reparações: 

 Carpintaria 

Substituição de vidros; substituição ou reparação de fechaduras, afinação de portas e janelas; deslocação 
de quadros e placards; 

 Instalações sanitárias 

Reparação de autoclismos, reparação de torneiras; colocação de tampos das sanitas; colocação de 
toalheiros; colocação de porta rolos de papel higiénico e de toalhetes para as mãos; 

 Instalação elétrica 

Substituição de lâmpadas, reparação ou substituição de tomadas, reparação ou substituição de 
interruptores; 

 Diversos 

Pequenas reparações de rebocos das paredes; limpezas anuais de manutenção e pinturas anuais das 
salas e aquisição das respetivas tintas;  
As anomalias e reparações do edifício no âmbito da construção da obra, ficarão salvaguardadas pela 
Câmara Municipal, enquanto durar o período da garantia com a empresa construtura e após término 
desta. 
A Câmara suportará também o pagamento da despesa com o consumo de água e luz, telefone e 
manutenção do edifício do Centro Escolar.  
A Câmara não assume a responsabilidade de pagamento de gás.» ---------------------------------------------------- 
 
A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º15768/2017. ------------------------------- 

 

 

18. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2017/2018 

Para 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 elaborou a listagem com indicação dos pedidos de 
apoio que deram entrada na Autarquia para o ano letivo 2017/2018. 
 
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 do Gabinete do 
Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, com as alterações introduzidas pelo 

despacho nº 5296/2017, de 16 de Junho.  
 
Para atribuição deste apoio a Gestão financeira procedeu aos seguintes cabimentos: 
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- Agrupamento de escolas n.º 1 de Serpa - Refeições 1.º Ciclo: cabimento com o n.º sequencial 
15772; 
-> Agrupamento de escolas n.º 1 de Serpa - Material escolar 1.º Ciclo: cabimento com o n.º 
sequencial 15773; 
-> DGESTE - Refeições 1.º Ciclo Pias: cabimento com o n.º sequencial 15774; 
-> Agrupamento de escolas n.º 2 de Serpa - Refeições 1.º Ciclo: cabimento com o n.º sequencial 
15775; 
-> Agrupamento de escolas n.º 2 de Serpa - Material escolar 1.º Ciclo: cabimento com o n.º 
sequencial 15776; 
-> Agrupamento de escolas n.º 1 de Serpa - Refeições Pré-escolar: cabimento com o n.º 
sequencial 15777; 
 
-> Centro Social de São Jorge e Nossa Senhora das Pazes - Refeições Pré-escolar: cabimento 
com o n.º sequencial 15778; 
-> DGESTE - Refeições Pré-escolar Pias: cabimento com o n.º sequencial 15779; 
-> Agrupamento de escolas n.º 2 de Serpa - Refeições Pré-escolar: cabimento com o n.º 
sequencial 15780. 
 

 Deliberação 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os auxílios económicos, aos alunos do 1.º ciclo 

do ensino básico, para o ano letivo de 2017/2018, conforme documento que consta dos anexos à presente 

ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
19. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 168 referente ao dia 5 de 

setembro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 811.319,42 (oitocentos e onze mil, 

trezentos e dezanove euros e quarenta e dois cêntimos) e 164.166,66 (cento e sessenta e quatro mil, 

cento e sessenta e seis euros e sessenta e seis cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

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

 

 

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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Licenças de recinto improvisado 

 14ª Alteração ao Orçamento  

 Segunda revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e terceira revisão ao Orçamento  

 Apoio financeiro na requalificação de edifícios das freguesias  
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 Repartição de encargos relativa a contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma da 

via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a IP Património – 

Administração e Gestão Imobiliária, S.A.  

 Pedido de autorização à celebração de contrato de subconcessão de uso privativo da 

plataforma da via no Ramal de Moura entre o Km 178,425 e o Km 203,976 a celebrar com a 

IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A.  

 Requisição mensal de passes escolares pelas escolas à Rodoviária do Alentejo, SA 

 Acordo coletivo de entidade pública entre o Município de Serpa e o STAL – Sindicato Nacional 

dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e 

Afins 

 Alteração ao Loteamento do Caetanos – Alvará n.º 7/1998 

 Caducidade da licença para a realização da operação urbanística na Rua dos Fidalgos, n.º 7 

em Serpa 

 Secção Equestre do Futebol Clube de Vale de Vargo – Proposta de apoio para o IV Passeio 

Equestre 

 Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Proposta de apoio para o VII Passeio 

Equestre 

 Centro de Paralisia Cerebral de Beja – Proposta de apoio 

 AMA – Associação Regional de Música Tradicional do Alentejo – Proposta de apoio  

 Boxerpa – Associação Desportiva de desportos de combate e atividades gímnicas – Proposta 

de apoio 

 Aquisição de parcela de terreno destinada a arruamento público (prédio rústico inscrito na 

matriz sob o artigo 61, secção H, sito na União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale 

de Vargo) 

 Transferência anual de verbas para o agrupamento de escolas n.º 1 de Serpa para assegurar 

a gestão e manutenção das salas do centro escolar e espaço envolvente 

 Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2017/2018 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H00 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 Carla Maria Silvestre de Ornelas, Técnica Superior, nomeada por despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 7 de janeiro de 2014, para secretariar as reuniões do Órgão 

Executivo em regime de substituição, redigi e subscrevo. --------------------------------------------------------------- 

 

  O Presidente da Câmara                A Secretária 

 

 

         ______________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                        (Carla Maria Silvestre de Ornelas) 
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Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 6 de setembro 
 

 

 

ANEXO 1 – 14ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 

 

 


