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ATA N.º 23/2017  
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 15 de novembro de 2017 
  

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
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ATA N.º 23/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 15 

 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Na Sala de Sessões da Camara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 15 

de novembro 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 22/2017 

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 22, relativa à reunião realizada no dia 2 de novembro, 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. Isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e 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 do pagamento de taxas, as seguintes entidades:  

 
Entidade Doc. Entrada Evento/Data Licença Taxa 

Associação de Estudantes da 

Escola Secundária de Serpa 

17305 

2017.10.31 

Espetáculo no Espaço 

da Nora 

31 de outubro 

Licença de ruido 20,00€ 

Associação de Estudantes da 

Escola Secundária de Serpa 

17513 

2017.11.09 

Espetáculo no Pavilhão 

Multiusos no dia 2 de 

dezembro 

 

 

Licença de ruido 

 

20,00€ 

Comissão de Festas de 

S.Sebastião de Vale de Vargo 

17189 

2017.10.31 

Brincadeira com  vacas 

dia 4 de novembro 

Recinto  

improvisado 

15,00€ 
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2. Licenças de recinto improvisado 

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 os seguintes despachos proferidos pelo Sr. Presidente, respeitantes 
ao licenciamento de recinto improvisado: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Comissão de Festas de 
S.Sebastião de Vale de 
Vargo 

Brincadeira com 
vacas 

17187 
2017.10.26 

4 de novembro 2 de novembro 

 

 
3. Reconhecimento da atribuição de nome de ruas (A-do-Pinto, Brinches e Vale de Vargo) 

3.1. Rua da Liberdade, em A-do-Pinto 
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 da Liberdade”, em A-do-Pinto: 
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3.2. Rua da Estrada, em Brinches 

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 da Estrada”, em Brinches: 
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3.3. Rua General Humberto Delgado, em Vale de Vargo 
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 General Humberto Delgado”, em Vale de Vargo: 

 

 

 

4. 18º Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal  

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 três abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista, aprovar a 18ª 

alteração ao Orçamento, conforme documentos que constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo 

parte integrante, bem como o respetivo documento de justificação. ----------------------------------------------------- 
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O Sr. Vereador Manuel Soares questionou sobre o reforço da verba para a aquisição de serviços para o 

Serviço de Águas, e sobre a necessidade dessa aquisição, tendo o Sr. Presidente respondido que é um 

serviço que já está implementado há algum tempo, e refere-se à impressão e distribuição das faturas da 

água, e tem a ver com a rentabilização de recursos naquele Serviço. -------------------------------------------------- 

 

 

5. Assunção de compromissos plurianuais – Delegação de competências 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica, Dr. Rui Costa, datada de 8 do corrente mês de novembro: 

 

«Pela deliberação tomada na reunião da Assembleia Municipal de 22 de dezembro de 2016, que 

aprovou os documentos previsionais para 2017, foi “delegada no Presidente da Câmara Municipal 

a autorização para a assunção de compromissos plurianuais nas situações em que o valor do 

compromisso é 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”. 

Sucede que, de acordo com o disposto no artigo 50º, alínea b), do Código do Procedimento 

Administrativo, as delegações e as subdelegações de poderes extinguem-se, por caducidade, 

resultante da mudança dos titulares dos órgãos delegante ou delegado, subdelegante ou 

subdelegado. 

Neste sentido e por força do ato eleitoral do transato dia 1 de outubro, verifica-se a caducidade da 

delegação de competências aprovada na suprarreferida reunião da Assembleia Municipal. 

Considerando ainda, que a delegação de competências em geral (e a delegação da competência 

em causa, em particular) se assume como uma ferramenta de extrema importância na promoção 

da eficiência e celeridade da atividade administrativa, propõe-se que a presente seja apreciada na 

próxima reunião da Câmara Municipal de Serpa, e, em conformidade com o disposto nos artigo 

33º, n.º 1, alínea ccc), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, seja remetida a Assembleia 

Municipal de Serpa, com proposta para delegação no Presidente da Câmara Municipal, da 

competência para autorizar a assunção de compromissos plurianuais nas situações em que o 

valor do compromisso é 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, de harmonia com o disposto 

no n.º 3, do artigo 6º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.» 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea ccc), da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por  maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido 

Socialista, propor ao Órgão Deliberativo, a delegação no  Presidente da Câmara Municipal, da 

competência para autorizar a assunção de compromissos plurianuais nas situações em que o valor do 

compromisso é inferior ao montante de 99 759, 58€, em cada um dos anos económicos seguintes ao da 
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sua contratação e o prazo de execução de três anos, de harmonia com o disposto no n.º 3, do artigo 6º, da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Representantes da Câmara Municipal nos Conselhos Gerais para o triénio 2018/2021 

Face ao inicio de um novo mandato, foi analisado o assunto respeitante aos representantes da autarquia 

nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escola e na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural 

de Serpa.  

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear os seguintes representantes: 

 

 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

- Vereador Manuel Francisco Carvalho Soares 

- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco 

 

 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

- Vereadora Paula de Jesus Godinho Pais Soares  

- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco 

 

 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

- Vereador António Manuel Godinho Mariano  

 

 

7. Destaque de parcela dentro do perímetro de Vales Mortos – Requerente: Maria da Piedade 

da Silva Correia 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que pretende a requerente, na qualidade de 
comproprietária, proceder ao destaque de uma única parcela dentro do perímetro urbano de Vales Mortos, 
conforme previsto no n.º 4 do art.º 6 do regime jurídico da urbanização e da edificação em vigor. 
 
No prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. º88/19850801, inscrito na matriz 
predial rústica sob o art. º110 da secção GG, da união de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), 
com 8500,00m2 e parte urbana descrita na matriz sob o art. º808, da união de freguesias de Serpa 
(Salvador e Santa Maria), com 105,00m2 e quintal com 300m2 (totalizando 8905,00m2 de área de terreno 
e 105,00m2 de área coberta), pretende-se destacar uma única parcela, coincidindo a mesma com a 
divisão já existente no prédio rústico, pela rua de Paimogo, que o atravessa, conforme peças desenhadas 
apresentadas: 
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PARCELA A DESTACAR 
Área total do terreno - 5405,00m2; 
Área coberta – 105,00m2; 
Confronta a Norte com caminho público, a sul com rua de Paimogo, a este com Maria Rosa e a oeste com 
Júlio António Palma. 
No Plano Diretor Municipal em vigor, insere-se nas seguintes classes de espaços - planta de 
ordenamento: 
- Parcialmente nos “espaços urbanos de baixa densidade – nível 4” (coeficiente de ocupação líquido - 0.70 
e índice de utilização liquido – 1, e: 
- Parcialmente nos “espaços residenciais de expansão – nível 4” (coeficiente de ocupação líquido - 0.60 e 
índice de utilização liquido – 1. 
 
PARCELA RESTANTE 
Área total/descoberta do terreno - 3500,00m2; 
Confronta a Norte com rua de Paimogo, a sul com José Damião, a este com Maria Rosa e a oeste com 
Júlio António Palma. 
No Plano Diretor Municipal em vigor, insere-se nas seguintes classes de espaços - planta de 
ordenamento: 
- Parcialmente nos “espaços urbanos de baixa densidade – nível 4” (coeficiente de ocupação líquido - 0.70 
e índice de utilização liquido – 1, e: 
- Parcialmente nos “espaços residenciais de expansão – nível 4” (coeficiente de ocupação líquido - 0.60 e 
índice de utilização liquido – 1. 
 

Conforme disposto no n. º4 do art. º6 do Decreto-Lei n. º555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n. º136/2014, de 09/09 “Os atos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela 
de prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano estão isentos de licença, desde que as 
duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos.” 
Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque cumprem os requisitos previstos 
no Plano Diretor Municipal em vigor e confrontam com arruamentos públicos, cumprindo o disposto no n. 
º4 do art. º6 do referido Decreto-Lei, encontrando-se o destaque de uma única parcela, isento de licença, 
propondo que o pedido de certidão de destaque, seja deliberado em reunião de Câmara. 
 
Informam ainda que, conforme disposto no n.º 6 do referido Decreto-Lei: 
“6 — Nos casos referidos nos n.ºs 4, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário 
novo 
destaque nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. 
7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.ºs 5 e 6 
devem ser 
inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser licenciada 
ou 
comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. 
8 — O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstos, da 
observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos 
municipais 
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ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições de utilidade pública, as normas 
técnicas de 
construção, as de proteção do património cultural imóvel, e a obrigação de comunicação prévia nos termos 
do 
artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que estabelece o regime jurídico da Reserva 
Agrícola 
Nacional. 
9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do destaque 
constitui documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada.” 
 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o destaque 

de parcela do prédio sito em Vales Mortos, prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o n. º88/19850801, inscrito na matriz predial rústica sob o art. º110 da secção GG, da união de freguesias 

de Serpa (Salvador e Santa Maria), com 8500,00m2 e parte urbana descrita na matriz sob o art. º808, da 

união de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). ------------------------------------------------------------------ 

 

 

8. Destaque de parcela do prédio sito na Rua Maria dos Reis, em Vale de Vargo – Requerente: 

Manuel Francisco Salvado Godinho 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que pretendem os proprietários, proceder ao 

destaque de uma parcela do seu prédio. 

O prédio situa-se dentro do perímetro urbano de Vale de Vargo, na Rua Maria dos Reis 21 e 23 . 

Do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º578/ 19970206, inscrito na matriz 

predial sob o artigo 1206 e 1208, da freguesia de Vale de Vargo (extinta), com 2112,70 m2 de área total 

de terreno , pretende-se destacar uma parcela. 

 

O prédio em questão está abrangido pelo Plano Diretor Municipal, dentro do perímetro urbano de Vale 

de Vargo, em solo urbano na categoria de espaços residenciais, cujos índices aplicáveis são: 
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PARCELA A DESTACAR – confronta com a via pública, Rua Maria dos Reis nº 23, Vale de Vargo 
Área total de terreno 1056,35m2 
Área coberta: 103,00 m2 
Área descoberta 953,35 m2 
Coeficiente de ocupação – 0.09 
 

PARCELA RESTANTE – confronta com a via pública, Rua Maria dos Reis nº 21, Vale de Vargo 

 

Área total de terreno 1056,32m2; 
Área coberta/construção:114,70m2, 
Área descoberta 941,65m2; 
Coeficiente de ocupação – 0.10. 
 
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. 
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, de 16/12, encontrando-se o 
destaque de uma única parcela, isento de licença, propondo que a certidão de destaque seja previamente 
submetida a deliberação em reunião de Câmara. -------------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o destaque 

de parcela do prédio sito em Vale de Vargo, na Rua Maria dos Reis, n.º 21 e 23, descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º578/19970206, inscrito na matriz predial sob o artigo 1206 e 1208, da 

freguesia de Vale de Vargo (extinta). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Proposta de parceria no projeto Eco-Escolas – Associação Bandeira Azul da Europa 

À semelhança do procedimento adotado em anos anteriores, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, estabelecer a seguinte parceria com a ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, no 
âmbito do Programa Eco-Escolas, para o ano letivo 2017/2018:  

 

A Gestão Financeira procedeu aos respetivos cabimentos sequenciais n.º 16113, 16114 e 16115. ----------- 
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10. Administração Regional de Saúde do Alentejo – parecer sobre escalas de turno das 

farmácias para 2018 

Na sequência do pedido apresentado pela Administração Regional de Saúde do Alentejo, através de email 

datado de 31 de outubro do corrente ano e em cumprimento do disposto no artigo 14º do DL n.º 7/2011, de 

10 de janeiro e dos artigos 2.º e 3º da Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à proposta de escala de turnos das farmácias deste 

Município, para o ano de 2018, a qual consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

 

 

11. Venda de habitação sita no Bairro de S.Pedro, n.º 7 em Serpa  

A DAFRHAJ - Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, perante o 

interesse manifestado pela requerente Antónia Maria Soeiro Carvoeiro, na aquisição do prédio urbano, sua 

habitação, informa o seguinte: 

 

«- O prédio urbano sito na Praceta Manuel José Piroleira, nº 7, Serpa, propriedade do Município 

de Serpa, tipologia T4, encontra-se inscrito na matriz sob o artigo 3063, com origem no artigo 

2836, União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Serpa sob o nº 00909/060290, com o valor patrimonial de 50.880,00€; 

- Em reunião de câmara realizada em 28/04/2004, foi deliberado vender os fogos aos moradores 

do Bairro de S. Pedro, onde se localiza o prédio em análise e fixado o preço tendo-lhe sido 

atribuído o valor de 23.396,71€; 

- A câmara municipal não tem efetuado obras nesses prédios; 

- A renda que o arrendatário paga à câmara municipal é de 38,75€, desde março de 2004, ano 

que o imóvel foi transferido para a autarquia pelo Instituto de Gestão e Alienação do Património 

Habitacional do Estado; 

- Encontram-se arrendadas 7 habitações tendo sido vendidas 6, conforme informação prestada 

por mim em 19/06/2016, nº 515. 

- Considerando o tempo decorrido e o valor patrimonial atual de 50.880,00€, deverá ser decidido o 

valor a atribuir, podendo atualizar-se o valor ou manter-se, por decisão fundamentada. 

Face ao exposto propõe-se: 

- Tomada de decisão sobre o interesse na venda e o preço a praticar, cujo fundamento poderá ser 

o valor patrimonial atual do prédio ou o que se considere mais adequado; 

- Informação ao requerente sobre o preço do prédio e forma de pagamento (devendo ser efetuado 

no ato da escritura); 

- Cabe ao órgão executivo decidir sobre a alienação dos bens imóveis, de harmonia com o 

disposto no artigo 33º nº g) do Anexo I, do Regime Jurídico das Autarquias Locais da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro.» ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sobre o assunto, o Chefe da DAFRHAJ entende que, na fixação do valor de venda deverá ser mantido o 

critério que foi adotado pela deliberação da Câmara Municipal de 28/04/2004, ou seja, "alienar os fogos do 

Bairro de S. Pedro, em Serpa, pelo respetivo valor patrimonial", por razões de coerência e tratamento não 

discriminatório. 

Acresce que o valor referido (50 880,00€), determinado no ano de 2015, ainda que possa não 

corresponder exatamente ao valor de mercado do imóvel, também concorre para a promoção dos fins que 

estiveram inerentes à edificação dos imoveis e seu posterior arrendamento, que foram a promoção da 

habitação e o apoio a agregados familiares de menores recursos. 

Caso seja outro o entendimento, deverá promover-se a avaliação do prédio, mediante recurso a perito 

avaliador. 

Nestes termos e de acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea g), do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, propõe para apreciação e deliberação da Câmara Municipal. -------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, de acordo com o disposto no artigo 33º, 

n.º1, alínea g), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proceder à venda da habitação sita no Bairro de 

S.Pedro, em Serpa (Praceta Manuel José Piroleira, n.º 7) pelo valor patrimonial atual de 50.880,00 

(cinquenta mil, oitocentos e oitenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

12. Campanha “Feliz Natal com o Comércio Local 2017” 

Procedeu-se à análise da proposta de normas relativas à ação "Feliz Natal com o Comércio Local 2017”, à 

qual corresponde o cabimento com o número sequencial 16199, relativo aos prémios a atribuir, num total 

de 5.000 euros.  

Propõe-se a realização desta campanha de incentivos às compras no comércio local em todo o concelho, 

durante o mês de dezembro. Os estabelecimentos aderentes entregam um cupão por cada 15 euros de 

compras, até ao máximo de 8 cupões. No final, os cupões serão sorteados, sendo atribuídos 50 prémios, 

correspondendo a vales de oferta no valor total de 100 euros cada.  

 

Feliz Natal com o Comércio Local 
Normas da ação de dinamização do comércio local no concelho de Serpa 

 
Preâmbulo 

 
A estratégia seguida pelo município de Serpa no domínio da dinamização económica tem como uma 
das prioridades o apoio à revitalização e valorização dos recursos e agentes económicos locais, 
gerando mais oportunidades e fomentando o reforço da capacidade de atração de investimento e de 
produção de valor.  
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Em simultâneo com a preocupação permanente de reforçar a qualidade de vida da população, no 
sentido do desenvolvimento sustentável que prosseguimos e onde o turismo é, igualmente, uma das 
áreas a privilegiar, o incentivo ao comércio local concelhio é um dos domínios onde é fundamental 
continuar a trabalhar. 

 
Considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios 
das respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento 
económico, de acordo com o disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) conjugado com o disposto no 
nº 33, alínea ff), ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, no âmbito da estratégia de valorização 
e promoção da atividade económica, o município de Serpa promove anualmente a campanha de 
incentivo às compras no comércio local, com a iniciativa Feliz Natal com o Comércio Local.  

 
Objeto 

 
O presente documento define as normas de participação da ação Feliz Natal com o Comércio Local, 
a decorrer de 1 a 31 de dezembro de 2017. 
 

Âmbito 
 

A iniciativa tem âmbito concelhio e é aberta a todos os estabelecimentos de comércio, serviços, 
alojamento e hotelaria. 

 
Forma de adesão 

 
Podem aderir todas as entidades com atividade comercial no concelho de Serpa (empresa/empresário 
em nome individual). 

 
Excluem-se os estabelecimentos comerciais de “grande dimensão” (com dimensão superior a 2000m 
2) e de “grupo” de acordo com a definição do DL nº 10/2015 de 16 de janeiro, nº 2 alínea x) e y).  

 
Para aderir à ação, os estabelecimentos devem contactar o CADES - Centro de Apoio ao 
Desenvolvimento Económico de Serpa, situado na Rua Luís de Almeida e Albuquerque n.º 2-4, 
presencialmente,  através do e-mail cades@cm-serpa.pt ou através do telefone 284 549 840 e 
preencher a respetiva ficha de adesão. 

 
Apenas poderão participar os estabelecimentos que tenham aderido à ação. 

 
O prazo de inscrição dos estabelecimentos comerciais é de 16 a 27 de novembro de 2017. 

 
Os estabelecimentos aderentes são identificados com um dístico, entregue com o preenchimento da 
ficha de adesão. 

mailto:cades@cm-serpa.pt
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Funcionamento  

 
Cada estabelecimento aderente recebe cupões de oferta, independentemente do número de pontos 
de venda. 
Os estabelecimentos que esgotem os cupões disponibilizados podem solicitar mais cupões.  
 
Por cada 15 euros de compras efetuadas pelos clientes, o comerciante entrega um cupão de oferta. 
Assim, por cada múltiplo de 15 euros, deve entregar um número equivalente de cupões, até ao limite 
máximo de 8. 

 
Nenhuma das lojas aderentes pode negar a entrega dos cupões a que o cliente tem direito, nem 
entregar cupões em excesso. 
Não podem participar os proprietários, gerentes ou funcionários dos estabelecimentos aderentes com 
cupões do próprio estabelecimento.  

 
Cupões 

 
Os estabelecimentos devem entregar os cupões juntamente com a respetiva fatura de pagamento 
(pode ser fatura simplificada). 
 
Os cupões e o respetivo “canhoto” têm de ser preenchidos, sendo obrigatório o número de contacto. 
 
O comerciante guarda o “canhoto”, onde deve constar o número de identificação da fatura. 
 
Os “canhotos” são recolhidos, quando terminar a iniciativa, pelos serviços do município e colocados 
numa tombola para serem sorteados. 
 

Prémios 
 
São atribuídos 50 prémios, correspondendo a vales de oferta no valor total de 100 euros cada, a 
sortear na Noite de Reis, em local a designar. 
 
Não são considerados os cupões que não estejam corretamente preenchidos. 
 
Os vales de oferta serão aplicados em compras em qualquer um dos estabelecimentos aderentes. 
 
Os vales de oferta são válidos até 31 de maio de 2018. 

 
Entrega de Prémios 

 
A entrega dos prémios é feita no CADES no prazo de 30 dias contados após a data da atribuição, 
salvo situações devidamente justificadas. 
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Para a entrega dos prémios deve ser apresentado o cupão referente ao “canhoto” premiado e a 
respetiva fatura. 
 
Pode ser entregue mais do que um prémio a cada participante.   
 

Divulgação dos resultados 
 
Os cupões premiados serão divulgados na página da internet da Câmara Municipal de Serpa e no 
facebook Serpa Terra Forte. 
 

Casos Omissos 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal de Serpa. 
 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de normas acima transcritas, 
respeitantes à ação “Feliz Natal com o Comércio Local 2017”. ---------------------------------------------------------- 

 
O Sr. Vereador António Mariano regozija-se pela repetição desta iniciativa e com tudo o que seja para 
dinamizar o comercio e a economia do concelho. --------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação – Sitio da Hortinha, n.º 1 em 

Santa Iria 

 
Identificação da Munícipe: Maria Matilde Costa Sousa Pestana 
Proc.2012/ADES-Hab/5 
Identificação da Habitação: Sítio da Hortinha nº1, Santa Iria 
Deliberação da Reunião de Câmara para Apoio ao abrigo do PMARCHS: 29 de maio 
de 2013, ESCALÃO B (75% CMS e 25% Munícipe) 
 
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
A habitação reúne fracas condições de habitabilidade e salubridades, a cobertura encontra-
se em mau estado, rede de distribuição elétrica deficiente, rede de abastecimento de 
águas e drenagem de águas residuais deficiente e mesmo inexistente na cozinha, 
inexistência de exaustão de fumos na cozinha, uma divisória em “bruto”, inexistência de 
revestimento cerâmico no pavimento em toda a habitação.  
As condições de habitabilidade e salubridade são deficientes e precárias, não existe um 
sistema de ventilação natural nem forçado. 
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Considere-se ao abrigo do PMARCHS, Execução Direta da Obra (art.7) por parte do 
município, com uma Estimativa Orçamental Total da Obra: 21.000,00 + IVA) 
Distribuição de encargos 

CMS (75%) 16.695,00€ (c/Iva 6%) 

Munícipe (25%) 6.457,50€ (c/Iva 23%) 

 
 
Levantamento Fotográfico  

  
Alçado Principal 

 
Alçado Posterior 
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Cozinha  
| Cobertura em mau estado; Rede de distribuição elétrica existente deficiente; Inexistência 
de exaustão de fumos, rede de abastecimento de água, rede de drenagem residuais e 
revestimento de paredes e pavimento|  

  
 

Sala  
Cobertura em mau estado; Rede de distribuição elétrica existente deficiente; inexistência 
de revestimento de pavimento| 

 
Quarto 

|Quarto habitável, com cobertura em mau estado, rede de distribuição elétrica existente 
deficiente; inexistência de revestimento de pavimento. Existe outro quarto inabitável cheio 
de tralha, com paredes em bruto e sem pavimento| 
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Instalações sanitárias 
| Rede de distribuição elétrica existente deficiente, cobertura em mau estado| 

 
Planta do Existente (s/ Escala) 
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DESCRIÇÃO DO PROPOSTO  
A proposta de intervenção passa pela reabilitação da habitação existente, mantendo o tipo 
de construção tradicional, criando condições de habitabilidade, salubridade e mobilidade. 
 
Os trabalhos a executar são da seguinte natureza: 

Trabalhos de Construção Civil 

Remoção da cobertura existente e remoção de produtos sobrantes a vazadouro 
autorizado; 
Demolições pontuais, na abertura de um vão exterior, no alargamento dos vãos interiores, 
base de chuveiro, e demolição de lareira desativada; 
Reboco de uma divisória que se encontra em “bruto”, e das áreas afetadas pelas 
demolições; 
Colocação de revestimentos no pavimento e na zona suja da cozinha.   
Cobertura  

Execução de cobertura com estrutura em barrotes de madeira e forro em tabua de 

madeira, considerando colocação de isolamento, telha onduline e telha regional em todo o 

edifício e execução de beirado tradicional.  

Vãos Interiores  

Colocação de portas interiores, considerando aro, ferragens, puxador e todos os 

acessórios e materiais necessários nos quartos, instalações sanitárias e acesso a 

Sala/Cozinha. 

Vãos Exteriores  

Colocação de vão exterior (janela) no quarto em caixilharia de alumínio, considerando aro, 

ferragens, puxador e todos os acessórios e materiais necessários. 

Rede de Abastecimento de Águas 
Execução e remodelação da rede existente, considerando novos pontos de abastecimento 

na zona da cozinha respeitando todos os diâmetros regulamentares, na cozinha e 

instalações sanitárias. Sendo o traçado definido em obra de forma a cumprir toda a 

legislação, tendo em conta todos os trabalhos e acessórios complementares ao seu correto 

funcionamento. 

Rede de Drenagem de Águas Residuais  
Execução e remodelação da rede de drenagem de águas residuais a todos os aparelhos 

definidos nas peças desenhadas, respeitando todos os diâmetros regulamentares, na 

cozinha e instalações sanitárias. Sendo o traçado definido em obra de forma a cumprir toda 

a legislação, tendo em conta todos os trabalhos e acessórios complementares ao seu 

correto funcionamento. 

Rede de Distribuição Elétrica  
Execução e remodelação da rede de distribuição elétrica considerando os pontos de 
iluminação existentes e a criação de um no quarto interior, considerando no mínimo 3 
tomadas por divisão, e 5 tomadas na cozinha.  
Sistema de Exaustão de Fumos 
Execução de sistema de exaustão de fumos em esquentador existente e chaminé. 
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Planta de Amarelo e Vermelhos (s/ Escala) 

 
Planta do Proposto (s/ Escala) 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de intervenção na habitação 

da requerente Maria Matilde Costa Sousa Pestana, sitio da Hortinha, n.º 1 em Santa Iria, ao abrigo do 

Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação. -------------------------------------------------------------- 

 

 

14. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação – Rua Brás Gonçalves, 15 em 

Serpa 

 

Identificação  
Munícipe: António Pedro Poupinha Amarelinho 
Data de entrada: 10/10/2017               N. de Processo E/16326/2017 
Identificação da habitação: trata-se de um prédio urbano de rés-do-chão e quintal de tipologia 3, sito 
na Rua Braz Gonçalves, 15, 7830-402, em Serpa.  
A habitação encontra-se em razoável estado de conservação. 
Pedido de Intervenção: “substituição da cobertura” 
Agregado Familiar e Situação Socioeconómica: trata-se de um agregado familiar composto por 3 
elementos, o requerente (57 anos de idade), a sua esposa (52 anos de idade) e um filho (22 anos de 
idade), este último encontra-se desempregado (inscrito no centro de emprego) e os restantes 
elementos reformados por invalidez. 
Rendimento Per Capita/mês: 177.53€ 
 
Análise 
Valor per capita do agregado familiar, 177.53€ (rendimentos de pensão de invalidez), pedido de 
intervenção com enquadramento no Escalão A do referido programa.  
Escalão no qual a concessão do apoio é na sua totalidade custeada pela autarquia (comparticipação 
de 100%). 
Dado o levantamento, análise do estado de conservação e o tipo de intervenção que se pretende 
realizar, verificou-se que a cobertura encontra-se em muito mau estado, chove como na rua, as tabuas 
de forro estão encharcadas, algumas já podres e em risco de cair – EMERGÊNCIA DE 
INTERVENÇÃO.  
 
 
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
Por urgência de uma intervenção preventiva na cobertura, danos estruturais graves, considere-se um 
Apoio Financeiro no valor 461.25€ (art.8, regulamento do PMARCHS), para intervenção imediata 
por parte do munícipe. 
Ordem de trabalhos: execução de trabalhos de manutenção e conservação da cobertura existente 
com 90,00m2, considerando levantamento, limpeza, colocação de cartões ou plásticos por baixo da 
cobertura existente a recolocar e a substituir telhas danificadas em material reutilizado 
 
Para uma intervenção efetiva de reabilitação da habitação considere-se um Apoio com 
enquadramento no Escalão A, para fins de uma Execução Direta da Obra após estimativa orçamental 
ainda em curso. 
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Levantamento Fotográfico  

 
Alçado Principal 

 
Alçado Principal 

 
Alçado Posterior 
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Interior da cobertura da sala de entrada 

 
Interior da cobertura da sala de entrada 

 
Interior da cobertura do quarto esquerda 
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Interior da cobertura do quarto direita 

 
Interior da cobertura da cozinha 

 
Interior da cobertura da Sala 

 
 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 16159/2017.  
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o apoio financeiro no 

valor de 461,25 € (quatrocentos e sessenta e um euros e vinte e cinco cêntimos), no âmbito do Programa 

Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação, para intervenção imediata na cobertura da habitação sita 

na Rua Brás Gonçalves, n.º 15 em Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Revisão anual do tarifário de abastecimento de água, águas residuais e resíduos urbanos 

Foi analisada a seguinte informação, datada de 10 do corrente mês de novembro, emitida pelo Chefe da 

Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, Dr. Rui Costa: 

 

1 - De harmonia com o disposto nos artigos 47º e 54º, do Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos 

Urbanos de Serpa, compete à Câmara Municipal de Serpa fixar anualmente o valor das tarifas de acordo 

com a estrutura tarifária constante do referido regulamento. 

2 – De harmonia com o disposto nos artigos 12º, 72º e 82º, do Regulamento Municipal de Abastecimento 

de Água do Município de Serpa, compete à Câmara Municipal promover a atualização anual do valor 

nominal das tarifas através da utilização do Índice Harmonizado de Preços nos Consumidor. 

3 – De harmonia com o disposto nos artigos 46º e 56º, do Regulamento Municipal de Águas Residuais de 

Serpa, compete à Câmara Municipal atualizar anualmente o valor nominal das tarifas utilizando a taxa de 

variação do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor. 

Ainda de acordo com o Ponto 25º, n.º 1, alínea c), do Regulamento Tarifário, no primeiro ano de vigência 

(2016) a tarifa variável das águas residuais correspondeu a 50% da tarifa variável de água, devendo esse 

valor ser corrigido para o valor de 80% durante o período de convergência.  

Na revisão tarifária aprovada para o ano de 2017, não se procedeu a qualquer atualização extraordinária 

da tarifa variável das águas residuais, considerando que o novo Regulamento Tarifário só tinha entrado 

em vigor há 10 meses e que já tinha representado um aumento significativo para o orçamento familiar. 

4 - A revisão anual do Tarifário de Abastecimento de Água, Águas Residuais e Resíduos Urbanos deve 

ser aprovada até ao final do mês de novembro anterior ao ano a que respeite para produzir efeitos a partir 

de janeiro. 

A informação sobre a alteração dos tarifários acompanha a primeira fatura subsequente à sua aprovação, 

a qual tem de ser comunicada aos utilizadores antes da entrada em vigor do novo tarifário. 

5 - De acordo com a recomendação da ERSAR, expressa no Ofício referência O-006444/2017, de 

03/08/2017, os Municípios podem, “para efeitos de atualização dos tarifários intermédios das trajetórias 

quinquenais estabelecidas nos contratos de gestão delegada e de parceria”, utilizar as taxas de inflação 

publicadas pelo Banco de Portugal no Boletim Económico de Verão, sendo a taxa prevista para 2018 de 

1,4%. 

6 – Em face de quanto antecede é proposta: 



ATA N.º 23/2017 

15 DE NOVEMBRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 27 

a) A revisão geral do Tarifário de Abastecimento de Água, Águas Residuais e Resíduos Urbanos, de 

acordo com a taxa de inflação publicada pelo Banco de Portugal no Boletim Económico de Verão, no 

valor de 1,4%;  

b) A revisão extraordinária da tarifa variável das águas residuais, para que, no ano de 2018, corresponda 

a 65% da tarifa variável de água, conforme valores que contam da Tabela que segue. 

7 - Por ultimo, importa ainda referir que, por imposição legal, aos valores infra indicados acrescem as 

taxas de recursos hídricos e de gestão de resíduos, que revertem a favor do Estado. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, nos termos do disposto nos citados Regulamentos e no artigo 33º, n.º 1, alínea e), do 

Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três 

abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a revisão das tarifas de Água, Águas Residuais e 

Resíduos Urbanos com a taxa de inflação publicada pelo Banco de Portugal no Boletim Económico de 

Verão, no valor de 1,4%, bem como a revisão extraordinária da tarifa variável das águas residuais, para 

que, no ano de 2018, corresponda a 65% da tarifa variável de água, conforme valores que contam da 

Tabela que segue: 

 

ÁGUA 

Consumidores Domésticos 
 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  
  Calibre <= 25 

mm 
- 1,2852€ 

  Calibre > 25mm - 2,5705€  
 - Tarifa Variável 
  0 a 5 m3 - 0,3702€  
  6 a 15 m3 - 0,7403€  
  16 a 25 m3 - 1,4086€  
  > 25 m3 - 3,9071€  
Consumidores Não-Domésticos 
 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  
  Calibre <= 25 

mm 
- 2,5705€  

  Calibre > 25mm - 5,1410€  
 - Tarifa Variável 
  1 a 50 m3 - 1,4086€  
  > 50 m3 - 0,9768€  
Tarifário Social Doméstico 
 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  
  Isento  
 - Tarifa Variável 
  1 a 15 m3 - 0,3146€  
  16 a 25 m3 - 1,1973€  
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  > 25 m3 - 3,3211€  
Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 
 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  
  Fixa - 1,7993€  
 - Tarifa Variável 
  1 a 50 m3 - 0,9860€  
  > 50 m3 - 0,5141€  

 

ÁGUAS RESIDUAIS 

Consumidores Domésticos 
 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  
  Único - 1,0282€  
 - Tarifa Variável [(consumo correspondente 

a 90% do consumo de água (numero inteiro 
por defeito)] 

  0 a 5 m3 - 0,2406€  
  6 a 15 m3 - 0,4812€  
  16 a 25 m3 - 0,9156€  
  > 25 m3 - 2,5396€  
Consumidores Não-Domésticos 
 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  
  Único - 2,0564€  
 - Tarifa Variável [(consumo correspondente 

a 90% do consumo de água (número inteiro 
por defeito)] 

  1 a 50 m3 - 0,9156€  
  > 50 m3 - 0,6349€  
Tarifário Social Doméstico 
 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  
  Isento  
 - Tarifa Variável [(consumo correspondente 

a 90% do consumo de água (numero inteiro 
por defeito)] 

  1 a 15 m3 - 0,2045€  
  16 a 25 m3 - 0,7782€  
  > 25 m3 - 2,1587€  
Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 
 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  
  Único - 1,4395€  
 - Tarifa Variável 
  1 a 50 m3 - 0,6409€  
  > 50 m3 - 0,3342€  

 

RESIDUOS URBANOS 

Consumidores Domésticos 
 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  
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  Único - 1,0282€  
 - Tarifa Variável (limite 25 m3 de água) 
  Único - 0,3085€  
Consumidores Não-Domésticos 
 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  
  Único - 1,5423€  
 - Tarifa Variável (limite 50 m3 de água) 
  Único - 0,3085€  
Tarifário Social Doméstico 
 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  
  Isento  
 - Tarifa Variável (limite 25 m3 de água) 
  Único - 0,2159€  
Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 
 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  
  Único - 0,7197€  
 - Tarifa Variável (limite 50 m3 de água) 
  Único - 0,2159€  

 

 

16. Pedido de parecer sobre direito de preferência na venda do prédio sito na Rua da Figueira, 

s/n em Serpa 

A Divisão de Administração Urbanística e Ordenamento do Território informa que é requerido por José 

Manuel Pinto Lopes, na qualidade de proprietário do prédio urbano, sito na rua da Figueira, s/n, em Serpa, 

registado na Conservatória do Registo Predial sob o n. º2590/20170627 da extinta freguesia de Santa 

Maria, inscrito na matriz predial sob o art. º1113, com 50,00m2 de área total e 30,00m2 de área coberta, 

que a Câmara Municipal se pronuncie sobre o direito de preferência na sua alienação. 

Localiza-se a pretensão no Núcleo Intramuralhas, classificado como Conjunto de Interesse Público, 

encontrando-se o direito de preferência previsto nos termos do disposto no art.º 37 da Lei n. º107/2001 de 

08/09. 

No prédio urbano em análise, decorreu um processo de vistoria ao abrigo do art.º 89 do RJUE, tendo 

ocorrido a demolição total da ruina até então existente. 

O valor proposto para a sua alienação é de 5500,00 euros, com 50,00m2 de área total de 

terreno/descoberta (110,00€/m2). 

Pelo exposto, apesar da localização privilegiada, face à reduzida área e inexistência de edificação, 

consideram não haver interesse da Câmara Municipal em exercer o direito de preferência. --------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito 

de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Figueira, s/n em, Serpa, pelo valor proposto de 

5.500,00€ (cinco mil e quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 215, referente ao dia 14 de 

novembro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 470.009,03 (quatrocentos e setenta mil, 

e nove euros e três cêntimos) e 94.624,84 (noventa e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro euros e 

oitenta e quatro cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

respetivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Presidente para abordar o 

assunto da ETAR de Vales Mortos, na sequência de uma noticia divulgada na comunicação social. Diz 

que o jornalista ligou para a Câmara Municipal, para falar consigo, mas nesse momento não estava na 

Câmara, mas não disse qual era o assunto e nem agendou novo contato. 

 Informa que, no dia 8 deste mês, deu entrada na Câmara Municipal, um abaixo assinado, cujo porta voz 

era o Sr. José Maria Louzeiro Morgado Gomes. No dia 9, entrámos em contato com o senhor, que sugeriu 

que houvesse uma reunião num restaurante do concelho, nós dissemos que a reunião deveria ser na 

câmara, respondeu que depois nos iria contatar, mas até hoje aguardamos pelo seu contato para agendar 

essa reunião.  

Informa ainda que na terça feira foram entregar a todas as casas de Vales Mortos, um comunicado onde 

se deu conhecimento do ponto de situação deste processo da ETAR. 

No nosso Plano de Atividades de 2017, colocou-se nesta área das estações de tratamento, a construção 

da ETAR de A-do-Pinto e de Vales Mortos e a limpeza em Santa Iria. A ETAR de A-do-Pinto está na fase 

final de construção. A construção em Vales Mortos não estará até final do ano, e o que fez atrasar este 

processo foi o facto de estar apenas previsto 50.000 euros em PPI, quando se avançou para o projeto da 

ETAR de A-do-Pinto, verificou-se que deveríamos fazer uma intervenção maior e que daria uma melhor 

resposta melhor, e foi necessário avançar para um projeto de 140.000 euros, mas antes do próximo verão 

a ETAR de Vales Mortos estará a funcionar. É um investimento com orçamento do município, sem 

qualquer financiamento. Relativamente à questão da barragem, informa que há já muito tempo que se 

tinha falado com o proprietário dos terrenos, e estão agendadas intervenções no sentido de resolver o 

problema da barragem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, interveio também o Sr. Vereador António Mariano para dizer que os eleitos do PS 

visitaram hoje de manhã a ETAR de Vales Mortos e verificaram que, de facto, é uma situação degradante 

e face à informação de que só no verão estará a obra concluída, questiona como se pretende resolver o 

problema até que a obra esteja concluída. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que, em relação a Vales Mortos e Santa Iria, desde que se verificou que não 

estavam a funcionar devidamente, houve sempre uma preocupação em acompanhar a situação e sempre 

que se detetava que a situação se agravava, foram-se fazendo alguns melhoramentos, e ainda há pouco 

tempo melhorou-se a parte elétrica da ETAR de Santa Iria, e mantém-se uma vigilância permanente, e 
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regulamente são limpas as linhas de água. Estamos a implementar uma solução intermédia, com a 

colocação de uma fossa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares referiu que a estimativa dos 50.000 euros esteve longe da realidade, 

parece que foram subavaliadas as necessidades, não terá sido feito uma boa estimativa das reais 

necessidade, pois a ETAR de Vales Mortos desde o inicio que tem problemas. ------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente referiu que a estimativa terá sido feita com base no número de residentes e tipo de 

equipamento para tratamento de águas residuais, mas ao fim de poucos anos estaríamos novamente com 

problemas e quando se contatou uma empresa da especialidade, foi sugerido outro tipo de investimento, 

para evitar problemas no futuro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Srª Vereadora Paula Pais solicitou informação sobre um terreno que se encontra junto ao centro de 

convívio de Santa Maria e que estava destinado à construção de uma creche. Considerando que a 

construção não se efetivou, considera que o terreno deveria reverter para a autarquia.  

Propõe também que os eleitos do PS participem na elaboração do plano de atividades e orçamento, que 

façam parte da equipa que está a elaborar os documentos e que possam também entregar as suas 

propostas.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sobre este assunto do terreno, o Sr. Presidente informou que já contataram a proprietária dos terrenos, 

neste momento, apenas se tem conseguido manter contato com uma das proprietárias, mas a intenção é 

que, dos quatro lotes, três revertam para a câmara e o processo está a ser tratado nesse sentido, mas 

será solicitado aos respetivos serviços, que informem sobre o ponto da situação deste assunto.  

Sobre o plano de atividades e orçamento refere que, em cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição, 

e tal como se procede todos os anos, já seguiu oficio para os partidos da oposição a solicitar a 

apresentação das suas propostas e contributos e disse que esses ofícios serão anexados à ata da 

presente reunião. Refere ainda que não está prevista nenhuma reunião especifica do Executivo para 

análise desse assunto, durante a fase de elaboração dos documentos, mas como já tem referido várias 

vezes, todos os eleitos podem apresentar propostas em qualquer altura do ano. ----------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares interveio para referir que, na Rua das Flores, em Brinches, ainda não 

começaram as obras que estavam previstas e também em Brinches, a falta de execução da pavimentação 

e iluminação na Travessa da Eirinha. Referiu ainda na mesma freguesia, o problema da comunidade de 

etnia cigana que está alojada sem condições e a efetuar as necessidades na via pública. 

Alertou também para a inoperacionalidade dos equipamentos de exercício físico à entrada de Brinches, 

devido à falta de iluminação nessa zona. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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O Sr. Presidente respondeu que as intervenções no concelho estão a ser efetuadas de acordo com o 

Plano de Ação que foi aprovado pela Câmara Municipal, prevendo-se a intervenção na Rua das Flores, 

ainda este mês ou no inicio do próximo mês. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano interveio para referir o problema da cobertura de rede móvel e internet em 

Santa Iria e A-do-Pinto, tendo os munícipes reclamado junto da operadora de telecomunicações, e esta 

respondeu que cabe à autarquia alertar a operadora para a necessidade de reforço do sinal.  

Ainda em relação a Santa Iria referiu a necessidade de asfaltamento nessa localidade. ------------------------ 

 

Período de Intervenção do Público 

Começou por intervir a Srª Brígida Fava, residente em A-do-Pinto, questionando onde se vai localizar a 

ETAR de A-do-Pinto, tendo o Sr. Presidente respondido que poderá enviar à munícipe uma planta de 

localização e explicou que está a ser feita a base dessa ETAR, onde será depois colocado o equipamento. 

A munícipe respondeu que não é necessária a planta de localização, pois sabe onde se vai localizar, a sua 

dúvida tem a ver com o facto de em outubro ter sido tapado o terreno, ficando assim sem saber se irá 

localizar-se nesse mesmo sitio ou noutro. O Sr. Presidente confirmou que irá localizar-se na mesma zona 

onde estava inicialmente prevista. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Srª Brígida Fava prosseguiu a sua intervenção, referindo que compreende o aumento das tarifas de 

água, mas considera que deveriam ser melhoradas as condições de fornecimento, nomeadamente no que 

diz respeito à pressão e refere ainda a situação da legionella que foi identificada na escola e gostaria de 

saber o ponto da situação desse assunto e os procedimentos que foram adotados. 

Alerta ainda para o facto da ciclovia de Vila Nova de S.Bento estar coberta de ervas e necessitar de uma 

limpeza. Termina, dizendo que, relativamente ao problema da rede móvel e internet em A-do-Pinto, 

contatou a operadora e tentaram fazer uma petição, mas não foi possível dar seguimento ao processo, 

pois obtiveram a informação de que o pedido de reforço do sinal compete à autarquia. ------------------------- 

 

No que se refere ao tarifário do abastecimento de água, o Sr. Presidente respondeu que está indexada à 

taxa de inflação e quanto aos problemas que têm ocorrido de roturas e baixa pressão, é uma situação 

comum a muitos municípios e que requere um grande investimento na remodelação da rede. 

No que diz respeito à legionella, efetuadas as análises, quando os valores estão acima do que é 

considerado normal, faz-se uma intervenção de limpeza e comunica-se às respetivas autoridades e foi o 

que sucedeu e informou ainda que iria enviar por email para a munícipe, para conhecimento, o resultado 

das análises efetuadas à agua da rede.  

Quanto à limpeza da ciclovia, é um assunto que é gerido em parceria com a União de Freguesias, mas 

agradece essa informação e tentar-se-á resolver esse assunto, logo que possível. ------------------------------- 

 

Interveio em seguida o Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S.Bento, começando por dizer 

que na sua localidade, há cerca de três semanas, houve um corte de água entre as 14H30 e as 22H00. 
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Compreende que existam roturas e avarias, mas nem todas as pessoas têm acesso à internet para 

estarem atempadamente informadas sobre esses cortes e por isso deveria ser divulgado também de 

outras formas. Como essa situação se verificou num sábado, quando ligou para a União de Freguesias, 

ninguém atendeu. Em seguida, ligou para a Câmara Municipal e o funcionário que estava de piquete 

respondeu que se tratava de uma avaria e sobre esse assunto que falasse com as Águas do Alentejo ou 

com a engenheira responsável. Diz que, como munícipe, não tem que falar com as Águas do Alentejo mas 

sim com a Câmara Municipal.  

Sobre a Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento, refere mais uma vez que os lotes 13 e 

14 não estão construídos, foram entregue à Sociedade Agrícola e passados tantos anos não se iniciou a 

construção e desde 2015 que alerta sobre a necessidade destes lotes reverterem para a Câmara. 

Pergunta também em que situação se encontra a segunda fase da zona de atividades económicas de Vila 

Nova de S.Bento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que está de acordo com o facto de que os munícipes devem contatar 

o piquete da Câmara Municipal quando surge aquele tipo de problema no fornecimento de água e 

compromete-se a melhorar os serviços nesse sentido, de um melhor atendimento e esclarecimento aos 

munícipes, bem como a complementar a informação prestada no site e no facebook sobre os cortes de 

águas, com comunicados distribuídos atempadamente junto da população afetada.  

Explicou ainda que têm surgido muitas roturas na rede em todas as freguesias, devido ao desgaste dos 

materiais, às diferenças de pressão e optou-se por já não se reparar a rotura, mas sim substituir o 

respetivo ramal, para evitar problemas futuros nesses sítios.  

Sobre a zona de atividades económicas de Vila Nova de S.Bento, compromete-se a enviar por email ao 

munícipe, até final desta semana, informação sobre a situação dos lotes 13 e 14. 

Quanto à expansão daquela zona de atividades económicas, informa que estão dois lotes atribuídos e as 

empresas estão a entregar os projetos (uma queijaria e um produtor de mel) e quando for necessário 

serão efetuadas as infraestruturas para que as empresas possam laborar quando tiverem construído os 

seus lotes.  

Refere ainda que qualquer pessoa, durante a semana, pode deslocar-se ao CADES – Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico de Serpa e solicitar informação sobre candidaturas a todas as zonas de 

atividades económicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Daniel Veiga, residente em Serpa, que começou por referir a necessidade de se continuar 

as tentativas, junto da respetiva entidade, para se conseguir que as igrejas estejam abertas ao público, 

pois existe essa necessidade em termos de divulgação do turismo religioso.  

Fez ainda referência ao intenso tráfego junto à Escola Básica Integrada Abade Correia da Serra, à 

dificuldade de estacionamento, e à falta de civismo, pois são indevidamente ocupados os lugares de 

estacionamento de pessoas com mobilidade reduzida e dos transportes escolares. A situação agravou-se 

desde que a escola optou, devido à falta de pessoal auxiliar, por não abrirem o portão do centro escolar, 

onde existem mais estacionamentos. Referiu ainda a falta de três candeeiros, na zona do centro escolar e 
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alerta para a necessidade de execução de um passeio, junto a uma passadeira em frente ao centro 

escolar. 

Considera ainda que a Câmara deveria divulgar melhor a todos os munícipes, a possibilidade que existe 

de redução do pagamento de água, em função do escalão do IRS.  

Pergunta em que situação se encontram as obras do parque de campismo. 

Considera que deveriam ser retirados os cartazes publicitários que se encontram à entrada de Serpa, no 

sentido Beja-Serpa, que têm campanha da CDU e BE, mas independentemente de se tratar de campanha 

ou qualquer outro tipo de publicidade, a sua localização inviabiliza a vista sobre as muralhas,   

Termina, alertando para a necessidade de colocação de um ponto de luz, na Rua da Fonte do Hortezim, 

junto aos ecopontos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente começou por responder que, relativamente ao estacionamento no centro escolar e junto 

à EBI, tem a Câmara reforçado a informação para a GNR, para estar atenta ao estacionamento abusivo e 

quanto ao passeio, junto da passadeira, quando avançarem as obras do loteamento previsto para aquela 

zona, será estudada essa situação, desse passeio em conjunto com as habitações que serão construídas 

nesse loteamento.  

Quanto ao parque de campismo, informa que a intervenção nos balneários está concluída e está a ser 

feita a rede elétrica e está também projetada uma intervenção para a zona das caravanas.  

Sobre o ponto de luz para a Rua da Fonte do Hortezim, informa que já foi pedido à EDP. 

Sobre o turismo religioso, informa que houve uma reunião com os Párocos de Pias e Vila Nova de 

S.Bento, sobre essa possibilidade de abertura das igrejas, nem que fosse apenas durante um ou alguns 

dias da semana, mas é um assunto que a Câmara há muito tempo tem tentado resolver, mas não tem sido 

fácil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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. Isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Reconhecimento da atribuição de nome de ruas (A-do-Pinto, Brinches e Vale de Vargo) 

4. 18.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal  

5. Assunção de compromissos plurianuais – Delegação de competências 

6. Representantes da Câmara Municipal nos Conselhos Gerais para o triénio 2018/2021 

7. Destaque de parcela dentro do perímetro de Vales Mortos – Requerente: Maria da Piedade da 

Silva Correia 
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8. Destaque de parcela do prédio sito na Rua Maria dos Reis, em Vale de Vargo – Requerente: 

Manuel Francisco Salvado Godinho 

9. Proposta de parceria no projeto Eco-Escolas – Associação Bandeira Azul da Europa 

10. Administração Regional de Saúde do Alentejo – parecer sobre escalas de turno das farmácias 

para 2018 

11. Venda de habitação sita no Bairro de S.Pedro, n.º 7 em Serpa  

12. Campanha “Feliz Natal com o Comércio Local 2017” 

13. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação – Sitio da Hortinha, n.º 1 em Santa Iria 

14. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação – Rua Brás Gonçalves, 15 em Serpa 

15. Revisão anual do tarifário de abastecimento de água, águas residuais e resíduos urbanos 

16. Pedido de parecer sobre direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Figueira, s/n em 

Serpa 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H40 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 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e 

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

 

  O Presidente da Câmara                A Secretária 

 

 

         ______________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                        (Anabela Baleizão Cataluna 
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