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Ata n.º 1/2017  
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 11 de janeiro de 2017 
 

 

Presenças 

 

 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Daniel Abraços Veiga 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

Paula Jesus Godinho Pais Soares 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30   

 

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

Presidente, Tomé Alexandre Martins Pires 
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Ata n.º 1/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 11 DE JANEIRO DE 2017 

 

No Centro Cultural de Brinches, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia onze de 

janeiro 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 28/2016 

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

colocou-se à consideração a ata n.º 28, relativa à reunião realizada no dia 11 de janeiro, a qual 

foi previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção do Sr. 

Vereador Daniel Abraços Veiga, por não se encontrar em exercício naquela data.-------------------- 

 

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. Opções do Plano 2017-2020 

Plano de Atividades 2017 

Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2017 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas 
de execução do orçamento para 2017 
Mapa de Pessoal 2017 

2. Dissolução da ASSECOS – Associação para a Competitividade e Inovação da Energia e 

Construção Sustentáveis  

3. Impostos Municipais: Derrama; Participação Variável no IRS e Taxa Municipal de Direitos 

de Passagem 

4. Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de 

Restauração ou Bebidas Não Sedentárias do Município de Serpa 

5. Revisão n.º 1 ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Camara Municipal e 

autorização para assunção de compromissos plurianuais 
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6. Fornecimento de Energia Elétrica em Mercado Livre – Repartição de Encargos – 

Ratificação 

7. Constituição de Fundos de Maneio para 2017 

8. Declaração de caducidade do procedimento de concessão de autorização de utilização 

para fins turísticos do empreendimento turístico “El Ricon” 

9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no 

prédio sito na Rua da Cadeia Velha s/n.º e Travessa do Serra, em Serpa 

10. Proposta para procedimento de elaboração do regulamento do Mercado Municipal 

11. Proposta de Apoio às Comissões de Festas para o ano civil 20017 

12. 1.º Aditamento ao acordo de transação com a AGDA assinado em 29.04.2016 

13. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

1. .Opções do Plano 2017-2020 
Plano de Atividades 2017 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2017 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais 
normas de execução do orçamento para 2017 
Mapa de Pessoal 2017 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em Sessão realizada no 

dia 22 de dezembro de 2016 deliberou, por maioria, com os votos contra do PS, a abstenção do 

PSD e os votos a favor da CDU: 

- Aprovar o Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2017, conforme o disposto no 

artigo 25.º, n.º 1 alínea a), e artigo 33.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

- Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, 

conjugado com o n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, autorizar a 

assunção de compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos na 

LCPA, e no citado Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, e demais normas de execução de 

despesa, e que resultem de projetos ou atividades constantes das Grandes Opções do Plano, 

em conformidade com a projeção plurianual aí prevista; 

 

 - Para efeitos do previsto no nº 3, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, delegar no 

Presidente da Câmara, a competência para autorizar a assunção de compromissos plurianuais 

nas situações em que o valor do compromisso seja inferior ao montante de 99.759,58€ em cada 

um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos; 

 



                                                             Ata n.º 1 – 11/01 

 
 

2017 

 

 4 

- Nos termos do artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 25º, n.º 

1, alíneas a) e o) e o artigo 33º, n.º 1, alíneas c), ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprovar o Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2017. ------------------------------ 

 

 

2. Dissolução da ASSECOS – Associação para a Competitividade e Inovação da Energia e 
Construção Sustentáveis  

A Câmara Municipal tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em Sessão realizada no 

dia 22 de dezembro de 2016 deliberou, por maioria, com a abstenção do PS, a abstenção do 

PSD e os votos a favor da CDU, face ao exposto e nos termos do artigo 24º e nº 2 alínea k) do 

artigo 25º, da Lei nº 75/2013,de 12 de setembro, conjugado com o nº 2 do artigo 61º e nº 3 do 

artigo 2º, ambos da Lei nº 50/2012,de 31 de agosto, Regime Jurídico da Atividade Empresarial 

Local e das Participações Locais, concordar com a dissolução da ASSECOS - Associação para a 

Competitividade e Inovação da Energia e Construção Sustentáveis, conforme deliberação 

proferida pela Assembleia Geral, em reunião de 30/01/2014. --------------------------------------------- 

 
 

3. Impostos Municipais: Derrama; Participação Variável no IRS e Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em Sessão realizada no 

dia 22 de dezembro de 2016, face ao exposto e de acordo com: 

- Os artigos 16º e 18º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro; 

- O artigo 26º, do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais; 

todos conjugados com o disposto no artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro, deliberou, por maioria, com os votos contra 

do PS, a abstenção do PSD e os votos a favor da CDU, aprovar a seguinte proposta: 

 

Derrama 

- 0% para empresas com um volume de vendas abaixo de 150.000 euros 

- 1,5% para empresas com um volume de vendas acima de 150.000 euros  

 

Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

A manutenção do valor da participação variável no IRS: 5% 

 

De acordo com o disposto no artigo 106º, n.ºs 2 e 3, da Lei das Comunicações Eletrónicas, 

aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro e artigo 25º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais aprovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 de Setembro, deliberou, por maioria, com os votos 
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a favor do PS e CDU e a abstenção do PSD, aprovar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

de 0,25%. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

4. .Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de 
Restauração ou Bebidas Não Sedentárias do Município de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em Sessão realizada no 

dia 22 de dezembro de 2016 deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 79º do Anexo 

do Decreto-Lei nº 10/2015, na alínea g), do nº 1, do artigo 25º, e alíneas k) e u), do n.º 1, do 

artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Regulamento 

das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de Restauração ou Bebidas 

não Sedentária do Município de Serpa. --------------------------------------------------------------------------- 

 
 

5. Revisão n.º 1 ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Camara Municipal 
e autorização para assunção de compromissos plurianuais 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em Sessão realizada no 

dia 22 de dezembro de 2016 deliberou, por maioria, com a abstenção do PS, a abstenção do 

PSD e os votos a favor da CDU, nos termos do disposto no artigo 25º, n.º 1, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro e alínea c), do nº 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 n.os 1 e 6, do artigo 22º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, aprovar a revisão do 

Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento Municipal para 2016, de harmonia com o Mapa 

de Modificações/Revisão n.º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos – PPI e Mapa de 

Modificação/Revisão n.º 1 ao Orçamento – Despesa e autorizar a assunção de compromissos 

plurianuais de acordo com o seguinte quadro: 

Empreitada de Requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, em Serpa 

Anos Montante s/iva IVA Montante c/Iva 

2016 15 000,00€ 900,00€ 15 900,00€ 

 2017 441 464,82€ 26 487,89€ 467 952,71€ 

 
 

6. Fornecimento de Energia Elétrica em Mercado Livre – Repartição de Encargos – 
Ratificação 

Os Serviços de Aprovisionamento e Contratação Pública, através de informação datada de 21 

de dezembro do ano transato, informam que, de harmonia com o disposto no art.º 22, nº1 e 

nº6 do DL nº 197/99 de 8 de Junho, conjugado com o artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de 

Fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso) a abertura de procedimentos  
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relativa a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico, ou 

em ano que não seja o da sua realização, e que não se encontrem inscritos em planos ou 

programas plurianuais legalmente aprovados, deve merecer a aprovação do respetivo órgão 

deliberativo. 

 

Assim, atendendo à urgência na apreciação do presente pedido e nos termos do disposto no 

artigo 50º, nº 2 da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, submete-se à reunião de Assembleia 

Municipal, a presente proposta da repartição de encargos de verbas para o ano de 2016 e 

2017: 

 Aquisição de Energia Elétrica em Mercado Livre 

 

Valor Global 
S/ IVA 

Valor Global 
C/ IVA 

2016 2017 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor S/ IVA Valor C/ IVA 

300.000,00 € 369.000,00 € 95,00 € 116,85 € 299.905,00 € 368.883,15 € 

A verba acima referida foi cabimentada pela subunidade de Gestão Financeira, com o número 
sequencial 13708. 
 
Sob proposta do Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 
Jurídica, o Sr. Presidente remete este assunto a Reunião da Assembleia Municipal de 22 de 
dezembro do ano transato, tendo como base a seguinte fundamentação: 
 

«a) De acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea ccc), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Câmara Municipal "apresentar propostas à assembleia municipal sobre 

matérias da competência desta". 

No entanto, pode o Sr. Presidente da Câmara, nos termos artigo 35º, n.º 3, da citada Lei, 

praticar quaisquer atos da competência da Câmara Municipal, por motivo de urgência, 

ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática. 

Acresce que, 

b) De acordo com o disposto no artigo 50, n.º 2, da referida Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, "tratando-se de sessão ordinária de órgão deliberativo, e no caso de urgência 

reconhecida por dois terços dos seus membros, pode o mesmo deliberar sobre assuntos não 

incluídos na ordem do dia". 

A urgência na apreciação do assunto, e consequente autorização à assunção de compromissos 

plurianuais, resulta da necessidade de dar continuidade à aquisição de energia elétrica no ano 

de 2017, que poderia ficar prejudicada se o assunto só for apreciado na reunião da 

Assembleia Municipal a realizar em fevereiro desse ano. 

Resultou ainda, do entendimento sufragado pela EDP - Comercial, quanto à validade do 

contrato em execução, considerando que o valor contratualizado apenas foi executado, até à 

presente data, em cerca de 68% (699361,00€ / 1026179,47€), o que conduziu a alguma 

indefinição, quanto à necessidade de iniciar novo procedimento público, apenas esclarecida 

por comunicação formal da EDP - Comercial, de 21 de dezembro.» 
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 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente de 22 de dezembro do ano transato, e tomar conhecimento que, de harmonia com 

o disposto no art.º 22, nº1 e nº6 do DL nº 197/99 de 8 de Junho, conjugado com o artigo 6º da 

Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso) e artigo 

50º, nº 2 da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, a Assembleia Municipal, na sessão realizada no 

dia 22 de dezembro de 2016, deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta da 

repartição de encargos de verbas para o ano de 2016 e 2017, relativamente à aquisição de 

energia elétrica em mercado livre: 

 
 
 

7. Constituição de Fundos de maneio para 2017 
O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica 

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

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

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

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

regulamento que estabeleça a sua constituição, funcionamento e reposição. 

 

Em conformidade foi aprovado, em reunião da Câmara Municipal de 23 de janeiro de 2002, o 

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

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

 

Desta forma, à semelhança dos anos anteriores, considerando que a reposição dos fundos 

constituídos em 2016 já foi efetuada e que se verifica a respetiva necessidade, propõe-se que 

seja deliberado pela Câmara Municipal de Serpa, a constituição de dois Fundos de Maneio, para 

o ano de 2017, no valor de 750,00€ cada um, sendo responsáveis as funcionárias Ana Isabel da 

Graça Pires de Melo e Ana Cristina Pereira Gomes Paixão. -------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

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

maneio para o ano de 2017, no valor de 750,00€ cada um, sendo responsáveis as funcionárias 

Ana Isabel da Graça Pires de Melo e Ana Cristina Pereira Gomes Paixão. ------------------------------- 

 

 
8. Declaração de caducidade do procedimento de concessão de autorização de utilização 

para fins turísticos do empreendimento turístico “El Ricon” 
A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa o seguinte, em 20 de dezembro 

do ano transato:  

 
«No seguimento de vistoria ao empreendimento turístico “El Rincon”, para a realização de auditoria de 

classificação, efetuada no passado dia 30-03-2016, a respetiva Comissão de Vistoria verificou que o 

mesmo não reunia os requisitos gerais necessários ao seu funcionamento, previstos na Portaria n.º 

937/2008, de 20 de agosto, encontrando-se inclusivamente encerrado, confirmado pelo proprietário, 

presente na vistoria. 

 

De acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 33.º do DL 186/2015, de 3 de setembro, a autorização de 

utilização para fins turísticos caduca quando, por qualquer motivo, o empreendimento não puder ser 

classificado ou manter a classificação de empreendimento turístico. Conforme disposto no n.º 5 do 

artigo 71.º do RJUE, as caducidades previstas neste artigo devem ser declaradas pela câmara municipal, 

verificadas as situações previstas no mesmo artigo, após audiência prévia do interessado. 

 

Através da nossa comunicação de ref.ª 8337, de 25-11-2016, foi o Requerente informado da intenção da 

Câmara Municipal de Serpa declarar a caducidade do procedimento de concessão de autorização de 

utilização para fins turísticos e, em cumprimento do princípio de audiência de interessados, previsto nos 

artigos 121.º e 122.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), concedido um prazo de dez dias 

úteis para o Requerente se pronunciar. No prazo concedido o Requerente nada disse. 

Dispõe, ainda, o n.º 2 do artigo 33.º do DL 186/2015, de 3 de setembro, que “Caducada a autorização de 

utilização para fins turísticos, o respetivo título válido de abertura é cassado e apreendido pela câmara 

municipal, por iniciativa própria, no caso dos parques de campismo e de caravanismo, dos 

empreendimentos de turismo de habitação e dos empreendimentos de turismo no espaço rural, com 

exceção dos hotéis rurais, ou a pedido do Turismo de Portugal, I. P., nos restantes casos, sendo o facto 

comunicado à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)”.» ---------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto e nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE, a Câmara Municipal 

deliberou, unanimidade, declarar a caducidade do procedimento de concessão de autorização 

de utilização para fins turísticos do empreendimento turístico “El Ricon”. ------------------------------ 
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9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no 

prédio sito na Travessa do Serra, n.º 1 e 3, 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: ---------------------------------------------------------- 

 



                                                             Ata n.º 1 – 11/01 

 
 

2017 

 

 10 

 

 



                                                             Ata n.º 1 – 11/01 

 
 

2017 

 

 11 

 

 



                                                             Ata n.º 1 – 11/01 

 
 

2017 

 

 12 

 

 



                                                             Ata n.º 1 – 11/01 

 
 

2017 

 

 13 

 

 



                                                             Ata n.º 1 – 11/01 

 
 

2017 

 

 14 

 

 



                                                             Ata n.º 1 – 11/01 

 
 

2017 

 

 15 

 

 



                                                             Ata n.º 1 – 11/01 

 
 

2017 

 

 16 

 

 



                                                             Ata n.º 1 – 11/01 

 
 

2017 

 

 17 

 

 



                                                             Ata n.º 1 – 11/01 

 
 

2017 

 

 18 

 

 
 Deliberação 

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

acima transcrito, respeitante aos trabalhos a realizar pelos proprietários do prédio sito na Rua 

da Cadeia Velha s/n e Travessa do Serra, em Serpa. ---------------------------------------------------------- 
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10. Proposta para procedimento de elaboração do regulamento do Mercado Municipal 
É presente uma proposta elaborada pelos Serviços de Assessoria Jurídica, que a seguir se 

transcreve: 

«-As normas respeitantes ao funcionamento do Mercado Municipal de Serpa, constam do Código de 

Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, Título I, Capítulo II, artigos 74º a 111º, aprovado pela 

Assembleia Municipal em sessão de 13 de maio de 2010, sob proposta da Câmara Municipal de reunião 

de 05 de maio de 2010, elaborado ao abrigo do disposto do Decreto-Lei nº 340/82, de 25 de agosto; 

-O Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração (RJACSR), 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 10/2015, de 16 de janeiro, procedeu à revogação do referido diploma 

legal, fixando novas regras no que concerne à exploração dos mercados municipais; 

-De acordo com o disposto no nº1 do artigo 70º do RJACSR “Os mercados municipais devem dispor de 

um regulamento interno aprovado pela assembleia municipal competente, sob proposta das câmaras 

municipais, no qual são estabelecidas as normas relativas à sua organização, funcionamento, disciplina, 

limpeza e segurança interior”; 

-Cabe, assim, proceder à elaboração de um novo regulamento do mercado municipal que se coadune 

com as normas legais em vigor; 

-Encontra-se previsto no nº1 do artigo 98º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro, que o início do procedimento do regulamento administrativo é 

publicitado na internet, no sítio institucional da entidade pública, com indicação do órgão que decidiu 

desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma como se 

pode processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 

regulamento.» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e ao abrigo do disposto no nº1 do artigo 70º do RJACSR, do nº1 do 

artigo 98º do CPA e de acordo com a competência prevista na alínea k) do artigo 33º do Anexo I 

da Lei nº 75/2013,de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar que: 

- Seja dado início ao procedimento de elaboração do Regulamento Interno do Mercado 

Municipal de Serpa; 

- Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a 

elaboração do regulamento seja feito por requerimento, a dirigir ao Presidente da 

Câmara Municipal de Serpa, identificando devidamente o requerente e o procedimento; 

- Que se proceda à publicitação na internet, no Sítio do Município de Serpa, o início do 

procedimento conforme previsto no artigo 98º do CPA; 

- Que seja dado o prazo de 30 dias a contar da publicitação na internet, no Sítio do 

Município de Serpa, do início do procedimento para a constituição de interessados e o 

prazo de 60 dias a contar da mesma data para a apresentação de contributos. ------------- 
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11. Proposta de Apoio às Comissões de Festas para o ano civil 2017 
A Unidade de Cultura Desporto e Juventude, através de informação datada de 6 de janeiro do 
corrente ano, elabora uma proposta de apoio às Comissões de Festas para o ano civil de 2017, 
referindo que a proposta apenas é efetivada para apoio às Comissões de Festas constituídas e 
para a realização das festas do concelho identificadas. Mais informa que o apoio apenas se 
efetivará mediante confirmação prévia da realização das festividades. 
 

PROPOSTA DE APOIO ÀS COMISSÕES DE FESTAS EM 2017 

 
Relativamente a este assunto, a Sra. V. Paula Pais intervém para solicitar esclarecimento 
relativamente aos critérios tidos em consideração na proposta apresentada.  
Sobre esta questão a Sra. V. Isabel Estevens informa que os critérios tem que ver com o n.º de 
habitantes, a constituição da Comissão de Festas e a referenciação da festa no concelho. --------- 

COMISSÕES DE FESTAS DO CONCELHO 

2017 

 

Proposta Apoio para 2017 

S. Sebastião – Vale de Vargo 

(20 a 22 de janeiro) 
 

4 436,00 € 

Festas do Concelho em Honra de Nª. Sra. de Guadalupe - Serpa 

(14 a 18 de abril) 

 

Custo das iluminações e 

  Fogo-de-artifício   

 

Nª Sra. das Pazes e S. Jorge – Vila Verde de Ficalho 

(20 a 24 de abril) 
 

5 418,00 € 

Nª Sra. dos Prazeres – Mina da Orada 

(22 e 23 de abril) 

 

 

767,00 € 

Nª Sra. da Consolação – Brinches 

(28 a 30 de abril e 1 de maio) 

 

 

4 578,00 € 

Santas Cruzes – Vila Nova de S. Bento 

(27 a 30 de abril e 1 de maio) 

 

 

7 644,00 € 

Nª. Sra. de Fátima – A-do-Pinto 

(12 a 14 maio) 
 

3 070,00 € 

Ascensão do Senhor – Vale de Vargo 

(26 a 28 de maio) 
 

4 436,00 € 

Festas do Crespo 

(24 de junho) 

 

 

224,00 € 

Nª Sra. das Neves – Brinches 

(5 a 7 de agosto) 
4 578,00 € 

Santa Maria – Vales Mortos 

(13 a 15 de agosto) 

 

 

1 343,00 € 

 S. Luís e Santíssimo Sacramento – Pias 

(25 a 28 de agosto) 

 

 

 7 204,00 € 

Santa Iria 

(20 a 22 de outubro) 

 

 

2 686,00 € 

TOTAL DO APOIO PROPOSTO 2017 

 

 

Proposta subsidio a atribuir – 

 46 384,00 € + Custo das Iluminações e 

fogo-de-artifício (Festividades em 

Honra de Nossa Senhora de Guadalupe) 
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 Deliberação 

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

de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

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

para o ano de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

12. 1.º Aditamento ao acordo de transação com a AGDA assinado em 29.04.2016 
Os serviços de Gestão Financeira, informam que têm sido efetuados contatos entre o Município 
de Serpa e a AGDA – Águas Públicas do Alentejo, S.A., no sentido de efetuar um aditamento ao 
acordo de transação 22/AGDA/2016, celebrado em 29 de abril de 2016, conforme documento 
anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------------------- 
 
Sobre este assunto, o Sr. Vice-presidente, Carlos Alves, intervém para informar que o presente 
aditamento é de extrema relevância para a autarquia pois representa uma diminuição 
acentuada dos juros a pagar à AGDA, no âmbito da regularização da divida àquela entidade. ---- 
 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, a Câmara Municipal deliberou, 
por maioria, com a abstenção dos Vereadores eleitos pelo PS, submeter a autorização prévia da 
Assembleia Municipal a celebração do presente aditamento. ---------------------------------------------- 
 
 

13. Resumo Diário da Tesouraria 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 7, referente ao 

dia 10 de janeiro de 2017, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.537.312,58 (um milhão, 

quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e doze euros e cinquenta e oito cêntimos) e 

105.629,06 (cento e cinco mil, seiscentos e vinte e nove euros e seis cêntimos), respeitantes a 

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

 

 

Após terminar a apreciação dos assuntos constantes na ordem de trabalhos, interveio o Sr. V. 

Noel Farinho para solicitar informação relativamente ao ponto de situação e diligências 

efetuadas pela Autarquia junto da DRE, no que diz respeito às obras de requalificação da Escola 

Secundária de Serpa, mais refere que esta é uma preocupação que já trouxe à Câmara em 

reuniões anteriores, e que os Vereadores eleitos pelo PS pretende acompanhar o assunto. ------ 

 

Foi dada a palavra à Sra. V. Isabel Estevens, que informou que desde 2014/2015 a Câmara 

trabalha em articulação com a escola e a DRE em reuniões e encontros, no sentido de este 

assunto ser objeto de atenção por parte do ministério da tutela. Acrescenta que foram 
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remetidos vários pedidos de reunião ao Ministério da Educação, mas que ainda não houve 

resposta. Continua a sua intervenção referindo que no passado dia 5 do corrente mês, a 

Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa, em conjunto com um grupo de 

representantes de pais, promoveu uma ação para chamar a atenção à situação de degradação 

física da Escola com o encerramento simbólico das portas da escola. ------------------------------------ 

 

Ainda sobre esta questão, interveio o Sr. Vice-presidente para acrescentar que a Autarquia está 

disponível, dentro das suas competências, para avançar em conjunto com uma candidatura à 

requalificação da Escola Secundária de Serpa. ----------------------------------------------- 

 

Posto o primeiro pedido de esclarecimento, o Sr. V. Noel Farinho volta a intervir para 

manifestar que as Estradas Municipais estão em muito mau estado, muito embora sejam 

anunciados programas de reparação com divulgação através de comunicados, na prática, nada 

é feito, sendo estes anúncios meros atos eleitoralistas. Mais refere que passou há pouco tempo 

pela Estrada do Cruzeiro, e verificou que esta ainda não tinha sido objeto de intervenção. Faz 

um apelo à Câmara para que aja de acordo com o anunciado e efetue a reparação destas 

estradas, pois estas encontram-se perigosas, e uma vez que exigimos a reparação das Estradas 

Nacionais, fica bem termos as Estradas Municipais arranjadas. Termina questionando sobre o 

ponto de situação da intervenção prevista para a escola de Brinches. ----------------------------------- 

 

Sobre as questões apresentadas, o Sr. Vice-presidente refere que a Câmara está atenta às 

Estradas Municipais, nomeadamente à Estrada do Cruzeiro que atualmente está a ser alvo de 

intervenção. Mais informa que as obras previstas no plano de reparação das Estradas 

Municipais serão realizadas, apenas não é possível realizar todas em simultâneo. Termina 

informando que a Câmara, em reunião com a Secretaria de Estado das Infraestruturas, 

apresentou uma lista de Estradas Nacionais que se encontram em mau estado, dando especial 

relevância ao estado da Estrada Nacional que liga Brinches a Mértola. ---------------------------------- 

 

No que diz respeito à escola de Brinches, foi efetuada uma candidatura que engloba o edifício 

da escola, arranjos exteriores e a construção de um parque infantil, neste momento, apenas 

aguardamos autorização para iniciar as obras. Mais refere que a Câmara, no âmbito da 

requalificação das escolas do concelho (Jardim de infância e 1.º ciclo), procedeu à entrega de 

computadores, impressoras e projetores. ----------------------------------------------------------------------- 

 

De seguida intervém a Sra. V. Paula Pais sobre a requalificação do Mercado Municipal de Serpa. 

Questiona sobre o ponto de situação deste processo, se está previsto a colocação dos 

comerciantes e produtores em outro local e se esse local já está definido, bem como quais as 

despesas para a Câmara com esta questão. --------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Vice-presidente informa que o projeto da obra do Mercado Municipal de Serpa já foi alvo 

de todos os pareceres favoráveis, estando previsto que seja presente à próxima Reunião de 

Câmara para abertura de procedimento concursal, sendo o processo posteriormente remetido 

a aprovação do Tribunal de Contas. No que diz respeito ao alojamento dos comerciantes e 

produtores, estão a ser estudadas várias hipóteses. Adianta que está agendada uma reunião 

para amanhã, dia 12 de janeiro, com os mesmos para que manifestem a sua opinião e vontade 

nesta questão. No que diz respeito a custos, é óbvio que estes existem e são consideráveis pois 

a serem realojados noutro local têm que ser criadas todas as condições legais necessárias ao 

funcionamento da sua atividade (talho, peixaria etc…). Termina referindo que quando houver 

mais informação sobre esta situação, será dado conhecimento à Câmara. ---------------------------- 

 

O Sr. V. Daniel Veiga inicia a sua intervenção solicitando que seja facultado aos Vereadores 

eleitos pelo Partido Socialista o levantamento entregue na Secretaria de Estado das 

Infraestruturas, relativamente às Estradas Nacionais do concelho. 

Questiona se as obras que estão no Plano são para realizar até final do ano, nomeadamente o 

apoio à remodelação do salão do edifício do Grupo 1.º de Junho Brinchense, e se não podem 

ser consideradas outras obras como a construção de um polidesportivo e de um parque de 

merendas junto ao Rio. Mais refere que em sua opinião, a construção de uma mini Zona de 

Atividades Económicas em Brinches, Vale de Vargo e Vila Verde de Ficalho, é de primordial 

importância para fixar pessoas nestas localidades, através da criação de postos de trabalho. Por 

fim, questiona sobre o ponto de situação do problema de infiltrações na habitação sita no Largo 

do Côrro, propriedade da Sra. Ana Arruda e do Sr. Alfredo Carreira. ------------------------------------- 

 

Sobre as questões levantadas, o Sr. Vice-presidente informa que a obra relativa à Sociedade 1.º 

de junho Brinchense está em projeto e é intenção realizar este ano. No que diz respeito ao que 

está em planeamento, prevê-se que até final de ano seja intervencionado o jardim de Brinches, 

as eco hortas e a escola de Brinches, salienta que recentemente foi atribuído um subsidio à 

Junta de Freguesia de Brinches, no valor de 20.000 €, para apoio na requalificação do edifício 

sito no Largo do Adro, n.º 9, antiga sede do Atlético Clube de Brinches. Relativamente às obras 

propostas pelo Sr. V. Daniel, informa que o parque de merendas no Rio não é possível por o Rio 

não ser propriedade da Autarquia, no entanto, está previsto continuar a apoiar a realização do 

festival “Guadiana em Festa” e a desenvolver a atividade de descida do Rio em Canoa. ------------ 

 

No que diz respeito à Zona Industrial, refere que muito embora esta não exista, se um 

investidor pretender construir uma empresa, a Câmara esta disponível para o apoiar. Quanto à 

construção de um polidesportivo, aquando da realização das obras na escola de Brinches e uma 

vez que esta dispõe de um piso sintético, vão ser criadas condições para que este também 

possa ser utilizado pela população. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Para responder à questão relacionada com a habitação sita no largo do Côrro, foi dada a 

palavra ao Sr. V. Miguel Valadas que referiu já ter sido dada autorização pelo seguro para o 

início da obra, bem como disponibilizada verba para o efeito, pelo que o assunto está a ser 

resolvido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. V. Noel Farinho volta a intervir para fazer um apelo ao executivo da CDU no sentido de 

reconsiderar a posição relativamente à criação de Zonas de Atividades Económicas em todo o 

concelho, bem como, manifestar o seu total desacordo com a visão deste. Na opinião dos 

Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, as ZAE são um fator de atratividade, bastando 

disponibilizar um conjunto de lotes onde fosse potenciada a instalação de indústrias. -------------- 

 

Período de Intervenção do Público 

Foi dada a palavra ao Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S. Bento, que 

apresentou um assunto relacionado com a iluminação pública em V.N.S.Bento, refere que esta 

está a ser remodelada, no entanto, verifica-se uma clara diminuição da iluminação. Concorda 

com a poupança dos gastos, mas estão a colocar as freguesias às escuras, não se verificando o 

mesmo em relação à cidade de Serpa onde os gastos são muito superiores.  

Contínua a sua intervenção referindo que tem uma filha com 13 anos que frequenta a Escola 

Básica de V. N. S. Bento, muito embora concorde com as intervenções na Escola Secundária de 

Serpa, na escola de V. Nova S. Bento existe amianto na cobertura da escola e a educação física 

é realizada à chuva, sendo esta uma questão de justiça social. No que diz respeito ao jornal, site 

e facebook da Câmara, apenas são divulgadas iniciativas que decorrem em Serpa. Termina a 

sua intervenção questionando a colocação dos 130 contentores de lixo, recentemente 

adquiridos pela Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vice-presidente começou por informar que a remodelação da iluminação pública é da 

competência da EDP, no entanto já questionou a EDP sobre as obras que estão a efetuar 

naquela localidade. Relativamente à Escola de Vila Nova de S. Bento, a posição da Câmara é a 

mesma, está disponível, dentro das suas competências em apoiar uma candidatura, não pode é 

assumir as responsabilidades do órgão de tutela. No que diz respeito ao pavilhão para a prática 

de desporto, este encontra-se terminado, sendo atualmente a infraestrutura desta natureza 

mais completa e moderna do concelho, que representou um investimento de cerca de 600.000 

€, assumido pela Câmara. Muito embora fosse de vontade da Câmara que todo o concelho 

apresentasse as mesmas condições em termos de infraestruturas, existem limitações e regras a 

cumprir no que diz respeito a financiamentos, nomeadamente, a imposição de grande parte 

destes terem que ser aplicados na sede de concelho. No que diz respeito aos contentores do 
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lixo, refere que em Vila Nova de S. Bento foram colocados cerca de 30/40 mas, continua a 

verificar-se a destruição destes pelo depósito de cinzas pela população. ------------------------------- 

 

De seguida interveio a Sr. Carla Serra para questionar o porquê da água de abastecimento 

público cheirar muito a lixívia, e qual o procedimento da autarquia relativamente à habitação 

em ruinas localizada na Rua da Ladeira que se encontra a danificar as habitações contiguas, 

onde já esteve colocado um edital. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Em resposta à questão colocada sobre a qualidade da água, o Sr. Vice-presidente refere que vai 

tentar saber junto da AGDA se se passa alguma coisa. Em relação à habitação em ruinas, o Sr. V. 

Miguel Valadas informa que essa situação está identificada. A responsabilidade na execução da 

obra é do proprietário, já foi por diversas vezes notificado, neste momento a câmara está a 

pensar em intervir em algumas situações desta natureza, nomeadamente na situação 

apresentada, no entanto, o processo é complicado e implica a expropriação do edifício, o que 

leva tempo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por fim, interveio o Sr. Fernando José Matias Dias, morador na Rua Nova do Sapateiro n.º 15, 

Brinches, para alertar que foram realizadas obras num caminho rural por particulares, 

nomeadamente a construção de uma vala com a inclinação de parte da estrada, que colocam 

em risco as pessoas que passam nesse caminho. Face ao exposto, o Sr. Vice-presidente informa 

o munícipe que irá solicitar aos serviços da Câmara que verifiquem a situação apresentada. ----- 

 

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

 Fornecimento de Energia Elétrica em Mercado Livre – Repartição de Encargos – 

Ratificação 

 Constituição de Fundos de Maneio para 2017 

 Declaração de caducidade do procedimento de concessão de autorização de utilização 

para fins turísticos do empreendimento turístico “El Ricon” 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no 

prédio sito na Rua da Cadeia Velha s/n.º e Travessa do Serra, em Serpa 

 Proposta para procedimento de elaboração do regulamento do Mercado Municipal 

 Proposta de Apoio às Comissões de Festas para o ano civil 20017 

 1.º Aditamento ao acordo de transação com a AGDA assinado em 29.04.2016 

 Resumo Diário da Tesouraria 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18:45_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, Assistente 

Técnica, 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 Vice-presidente               A Secretária 

 

 

         _________________________        __________________________ 
           (Carlos Alberto Bule Martins Alves)                                        (Carla Maria Silvestre de Ornelas) 
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