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Reunião ordinária de 13 de dezembro de 2017 
  

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

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: Sr. Vereador 
Manuel Francisco Carvalho Soares 
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ATA N.º 25/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 13 

 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 13 

de dezembro 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 24/2017 

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 23, relativa à reunião realizada no dia 7 de dezembro, a qual foi previamente 

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, após efetuadas as alterações sugeridas e com a 

abstenção do Sr. Vereador Carlos Alberto Martins Alves, por não ter participado na reunião. ------------------- 

 

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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. 20ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal e 17ª alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos 

4. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco do Concelho de Serpa – Designação de 

representante 

5. Sociedade Recreativa 1.º de Dezembro – Pedido de apoio financeiro 

6. Pedido de tarifa social ao abrigo do disposto no art.º 77.º do Regulamento Municipal de 

Abastecimento de Água do Município de Serpa 

7. Alteração simplificada ao loteamento - Lote 28 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de 

S.Bento 

8. Declaração de caducidade – Processo de obras na Rua do Campo em Vila Verde de Ficalho  

9. Acordo de colaboração para a elaboração e implementação do Projeto de Museografia do Centro 

Interpretativo para o Cante Alentejano 

10. Proposta de subsídio às entidades com funcionamento por época desportiva (2017/2018) 

11. Assuntos gerais de interesse autárquico 

12. Resumo Diário da Tesouraria 
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ORDEM DO DIA 

 
1. Pedidos de 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, a seguinte entidade:  

 
Entidade Doc. Entrada Evento/Data Licença Taxa 

União das Freguesias de Vila Nova 

de S.Bento e Vale de Vargo 

18503 

2017.11.23 

V Mostra de Doçaria  

(A-do-Pinto) 

Licenças de ruido e 

recinto improvisado 

35,00€ 

 
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  

União das Freguesias 
de Vila Nova de 
S.Bento e Vale de 
Vargo 

V Mostra de Doçaria  
(A-do-Pinto) 

18502 
2017.11.23 

 
9 e 10 dezembro 

 
6 dezembro 

Comissão Festas Pias Mega Festa de Natal 18663 
2017.11.28 

9 dezembro 6 dezembro 

 

3. 20ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal  e 17ª alteração ao PPI 

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 20ª 

alteração ao Orçamento e 17ª alteração ao Plano Plurianual de Investimento, conforme documentos que 

constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, bem como o respetivo documento 

de justificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Intervenções 

A Srª Vereadora Paula Pais, relativamente ao reforço de 9.000 euros para pagamento de uma coima, 
pergunta a que se refere essa coima e também quais são os trabalhos a mais, respeitantes aos 68.000 
euros no concurso da obra do jardim público. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Sr. Presidente respondeu que irá solicitar informação aos respetivos serviços sobre a coima e quanto à 
obra do jardim, será enviado aos senhores vereadores a relação com indicação dos trabalhos a mais e 
esse documento constará também dos anexos da ata. -------------------------------------------------------------------- 
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4. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco do Concelho de Serpa – 

Designação de representante 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Técnica do Gabinete de Ação Social e Educação, 

Mariana de Fátima Valente Ramos: 

 

«Cumpre-me informar que desde 2009, ano da instalação, que desempenho funções na CPCJSerpa 

(8 anos).  

 

Em 2009 como técnica cooptada pelo município e a partir de 2010 como representante do município, 

por eleição presidente desde então. 

 

Sendo que, com a nova lei, existe o limite de mandatos para desempenho da presidência (2 

mandatos/3 anos= perfaz 6 anos), o que não acontecia na lei anterior, e no meu caso já ultrapassando 

o limite, não é permitida a continuidade. 

 

Artigo 26.º 

Duração do Mandato 

1 — Os membros da comissão de proteção são designados por um período de três anos, 

renovável por duas vezes.  

2 — Excecionalmente, o exercício de funções na comissão de proteção pode prolongar -se para 

além do prazo máximo estabelecido no número anterior, designadamente nos casos de 

impossibilidade de substituição do membro, desde que haja acordo entre o comissário e a 

entidade representada, nos casos aplicáveis, e parecer favorável da comissão nacional. 

3 — O presidente da comissão é eleito pelo período de três anos, renovável por uma única vez. 

(6anos) 

4 — Os comissários mantêm -se em funções até ao final do seu mandato. 

5 — Decorrido o período de nove anos consecutivos de exercício de funções na comissão de 

proteção, só pode ocorrer designação do mesmo comissário para o referido exercício, decorrido 

que seja o período completo de duração de um mandato, com exceção das situações previstas no 

n.º 2. 

 

Cessando eu funções, coloco à consideração a nomeação de um novo representante da autarquia 

para o desempenho de funções na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Serpa, sendo de 

extrema importância ter em conta o perfil pessoal e profissional numa área tal particular como a 

promoção e proteção de uma criança/jovem. 

A partir do momento que seja comunicado o novo representante da autarquia, via email 

cpcjserpa@gmail.com, serão agendadas eleições, findando assim as minhas funções.» ------------------- 
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 Deliberação  

De acordo com a proposta do Sr. Presidente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear 

como representante do Município a Técnica Superior Isabel Filipa de Brito Pacheco. ----------------------------- 

 

5. Sociedade Recreativa 1.º de Dezembro – Pedido de apoio financeiro 

De acordo com a proposta da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, com base no 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Sociedade 

1º de Dezembro de Vila Verde de Ficalho, um subsídio no valor de 150,00 (cento e cinquenta euros), para 

as comemorações do 1º de Dezembro.------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 16309/2017. ------------------------------- 

 

 

6. Pedido de tarifa social ao abrigo do disposto no art.º 77.º do Regulamento Municipal 

de Abastecimento de Água do Município de Serpa 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que a 

Requerente Perpétua Santos Lourenço Freire, solicita a atribuição de tarifa social ao abrigo do disposto no 

artigo 77.º do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa. 

De acordo com o definido no n.º 1, do citado artigo "os consumidores domésticos podem beneficiar de 

tarifas sociais no caso do agregado familiar possuir um rendimento bruto englobável para efeitos de IRS 

que não ultrapasse o valor equivalente à retribuição mínima mensal garantida". 

Feita a apreciação do pedido pelo Gabinete de Ação Social e Educação, foi informado que "dada a análise 

dos rendimentos o munícipe, enquadra-se nos critérios para beneficiar da tarifa social da água tal como 

previsto em regulamento". 

Consultado o referido Regulamento, não resulta claro quem detém a competência para decidir os pedidos 

de atribuição de tarifa social, no entanto, determina o artigo 11.º, do Regulamento que Taxas e outras 

Receitas Municipais, que "compete à Câmara Municipal decidir sobre as isenções ou reduções, sob 

proposta fundamentada." 

Em face ao exposto, remete o presente pedido para apreciação e decisão da Câmara Municipal, propondo 

o respetivo deferimento, em face da apreciação técnica do Gabinete de Ação Social. ----------------------------- 

 
 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à requerente 

Perpétua Santos Lourenço Freire, a tarifa social ao abrigo do disposto no artigo 77.º do Regulamento 

Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa. ----------------------------------------------------------- 
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7. Alteração simplificada ao loteamento - Lote 28 da Zona de Atividades Económicas 

de Vila Nova de S.Bento 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa o seguinte:  

Antecedentes 

O Loteamento Municipal da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento (LM ZAE_VNSB) 

foi aprovado em reunião de Câmara Municipal de 01-02-2004 e objeto da 1.ª alteração aprovada em 

reunião de 06- 07-2016. 

O atual lote 28 foi resultado da anexação do lote 27 e 28, por declaração emitida pela CM na data de 20 

de Novembro de 2006, (documento anexo ao processo 04/2016/188), tendo por base no artigo do 

regulamento do Loteamento o qual estabelece a permissão da junção de lotes e a área de implantação 

como resultado do somatório do permitido para cada um dos lotes. 

Assim à data atual para reverter a situação isto é voltar a ter o Lote 27 e 28, será necessário proceder a 

nova alteração ao loteamento. 

 

Atualidade 

A 2.ª alteração ao Loteamento Municipal da Z.A.E de Vila Nova de S. Bento, agora proposta, visa proceder 

à divisão em dois , o lote 28, por forma a voltar à situação primitiva do loteamento. 

 

Elementos Instrutórios 

O processo foi instruído com os elementos necessários. 

Enquadramento em instrumentos de planeamento territorial 

A operação enquadra-se no Plano de Urbanização (PUVNSB) publicado pelo Aviso n.º 8834/2015, de 11 

de agosto: 

- Solo Urbanizado – Zona de Atividades Económicas, cujos parâmetros urbanísticos são definidos no 

quadro anexo I do Regulamento do plano. 
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Procedimento de alteração à licença: 

Na proposta de alteração, apesar de existir alteração no numero de lotes, não existe aumento da área de 

implantação ou construção, pelo que, a mesma é enquadrável no âmbito do disposto no nº 8 do artigo 27 

do RJUE, e aprovada por simples deliberação da câmara municipal, com dispensa de quaisquer outras 

formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

Assim, atendendo a que a alteração pretendida está conforme os parâmetros urbanísticos do PUVNSB, 

propõe-se a sua aprovação, nos termos do atras referido, pelo que deverá o processo ser encaminhado 

para reunião de Câmara, para deliberação. 

Conclusão 

Nos termos do artigo 26.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação propõe-se para aprovação a 

2.ª Alteração ao Loteamento Municipal da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento, a 
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qual visa proceder à divisão do lote 28, em dois lotes designados por Lote 27 e 28, ficando os mesmos os 

com os seguintes parâmetros urbanísticos: 

 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, nos termos do artigo 26.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a 2.ª Alteração ao Loteamento 

Municipal da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento. ------------------------------------------- 

 

 

8. Declaração de caducidade – Processo de obras na Rua do Campo em Vila Verde de 

Ficalho  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o processo designado em epígrafe, foi 

licenciado em 4 de maio de 2015, dispondo o requerente do prazo de um ano para requerer o respetivo 

alvará de obras. 

Por solicitação do requerente e ao abrigo do disposto no nº 2 do art 76º foi concedida prorrogação, até à 

data de 9 de maio de 2016.  

Antes do termino do prazo da prorrogação referida, o requerente solicitou interrupção da contagem do 

prazo.  

A situação foi analisada pelo gabinete jurídico e concluiu-se que não existia enquadramento para a 

mesma, pelo que, através de ofício nº 5986/2015 de 26/09/2017, foi concedido um prazo de 7 dias 

uteis para requerer o alvará, (correspondente ao período que mediou entre a data do requerimento para 

interrupção do prazo e a data do término do prazo que dispunha para requerer a emissão do alvará de 

licença de obras). 

 

-Assim, expirado o prazo estipulado no nosso oficio nº 5986/2015 de 26/09/2017, para que o 

requerente solicitasse o alvará de licença de obras e não existindo enquadramento legal possível para a 

concessão de nova prorrogação, propõem que, ao abrigo n.º5 do artigo 71.º do DL 555/99, seja declarada 

pela Câmara Municipal a caducidade do processo de licenciamento nº 65/2015 requerido por Francisca 

das Pazes Raposo Dimas Guerreiro. 

Informam ainda, que não haverá lugar a nova audiência de interessados, de acordo com a alínea e) do nº 

1 do art 124º do CPA, na atual redação, uma vez que está a mesma implícita no anterior oficio ao qual o 

requerente não deu qualquer resposta. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação 

Face ao exposto e ao abrigo do n.º5 do artigo 71.º do DL 555/99, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, declarar a caducidade do processo de licenciamento nº 65/2015. ---------------------------------- 
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9. Acordo de colaboração para a elaboração e implementação do Projeto de 

Museografia do Centro Interpretativo para o Cante Alentejano 
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A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 16197/2017, no valor de 20.050,00€. 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do protocolo e ratificar a respetiva 

assinatura por parte do Sr. Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

10. Proposta de subsídio às entidades com funcionamento por época desportiva 

(2017/2018) 

Foi analisada a seguinte proposta apresentada pela Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude: 

 

«No âmbito do apoio ao movimento associativo concelhio e ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio 

ao Movimento Associativo Concelhio (RMAMA), Capítulo III, Apoios à execução dos Planos de Atividades, 

e anexo 1, somos a propor o apoio sob a forma de subsídio para execução do Plano de Atividades das 

associações com funcionamento por época desportiva (2017/18), conforme quadro abaixo. 

Foram nove as entidades que requereram à Câmara Municipal o apoio e consideradas as seguintes 

modalidades de caráter federado: 

- ténis de mesa 

- futebol 

- andebol 

- karaté 

- voleibol  

e 

- futebol inatel 
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Aos montantes de apoio propostos deverão decrescer os adiantamentos deliberados em sede de reunião 

de câmara de 18/10/2017.  

Ao Futebol Clube de Serpa, além da dedução atrás enunciada, deverão ser deduzidos 2500€ relativos a 

subsídio extraordinário efetivado em 2016 (reunião de câmara de 11/05/2016).» -------------------------------- 

 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 16311/2017. ---------------------------- 

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador António Mariano para questionar se a verba de isenção de taxa de utilização dos 

equipamentos é uma estimativa de custos, e quanto à verba a atribuir, segundo o regulamento, é em 

função do número de atletas, mas considera que deveria existir uma maior fiscalização por parte da 

autarquia, no que diz respeito à aplicação desses subsídios, pois é em regra todo canalizado para o 

futebol sénior e é descurada a formação, no futebol juvenil nem disponibilizam verbas para o transporte 

Entidade CALCULO SUBSÍDIO PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2017 /2018 (conforme anexo I do 
RMAMA) 

Modalidade  

Sociedade Luso União Serpense  
 

Subsídio de 11 950,00 € 
(10 050 € Ténis de Mesa e 1 900 € futebol) 

2 700 € Isenção de pagamento de taxa de utilização do parque desportivo de Serpa 
+água +luz 

Ténis de mesa e futebol 
inatel 

Casa do Povo de Serpa   
Subsidio 6 725,00 € 

Ténis de mesa 

Futebol Clube de Serpa  
 

Subsídio de 22 300,00 € 
15 360 € Isenção de pagamento de taxa de utilização do parque desportivo de Serpa 

+água +luz 

Futebol 

Clube. Atlético Aldenovense 
 

Subsidio 16 300,00 € 
7 680 € Isenção de pagamento de taxa de utilização do parque desportivo de Vila Nova 

+água +luz 

Futebol 

Piense Sporting Clube 

 
 
  

Subsidio 18 625,00 € 
9 720 € Isenção de pagamento de taxa de utilização do parque desportivo de Pias +água 

+luz      

Futebol 

 Academia de Karaté de Serpa 
 

  Subsídio de 3 800€ 
(2 250,00 € Serpa) 

 1 550,00 €Polo Pias) 
2 400 € Isenção de pagamento de taxa de utilização do pavilhão Carlos Pinhão 

(estimativa) +água +luz 

Karaté (polos Serpa e pias) 

Sport Clube de A-do-Pinto 

 
 

Subsidio 2 025,00 € 
3 000 € Isenção de pagamento de taxa de utilização do parque desportivo de A-do-Pinto 

+água +luz 

Futebol  inatel 

Associação Cultural e Juvenil de 
Serpa 

Subsidio 6 150,00 € 
 3 180 € Isenção de pagamento de taxa de utilização do pavilhão Carlos pinhão + água 

+luz 

 
Voleibol 

Centro de Cultura Popular de Serpa 

 
Subsidio 14 400,00 € 

8 400 € Isenção de pagamento de taxa de utilização do pavilhão Carlos pinhão 
(estimativa) +água +luz 

Andebol 

TOTAL SUBSÍDIO PROPOSTO 102 275,00€ 
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dos próprios jogadores, mas quando a Câmara atribui as verbas é para todas as equipas e não apenas 

para investir no futebol sénior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que, relativamente à isenção de taxas, o valor é calculado em 

função dos valores que estão definidos para utilização de cada um dos espaços e sugere que a Srª 

Vereadora organize com os serviços uma forma para se fazer um melhor acompanhamento da aplicação 

dos subsídios por parte dos clubes, solicitando aos mesmos, informação sobre a distribuição interna 

dessas verbas e deve-se abordar esta questão numa próxima reunião do Conselho Municipal do 

Movimento Associativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo e nos termos do artigo 33.º n.º 1 

alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

concordar com a proposta, acima transcrita, respeitante ao subsidio às entidades com funcionamento por 

época desportiva (2017/2018). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Assuntos gerais de interesse autárquico 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos seguintes assuntos: 

 

11.1. ULSBA – Agradecimento pela colaboração nas comemorações do mês do aleitamento 

materno 
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11.2. Clube de Natação de Lisboa – Estágio em Serpa – Agradecimento  
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11.3.Grupo Parlamentar do PCP – Projeto de lei do PCP – Estabelece o regime para a reposição de 

freguesias 

 

 

 

O referido documento consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------ 
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11.4. Grupo Parlamentar do PCP – Propostas do PCP à Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 

2018 

 

 



ATA N.º 25/2017 

13 DE DEZEMBRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 19 

 

 

Foi dado conhecimento, por email, a todos os eleitos, do teor das referidas propostas. -------------------------- 

 

12. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 233, referente ao dia 13 de 

dezembro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 365.194,10 (trezentos e sessenta e 

cinco mil, cento e noventa e quatro euros e dez cêntimos) e 144.910,65 (cento e quarenta e quatro mil, 

novecentos e dez euros e sessenta e cinco cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações 

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

 

 

Terminada a apreciação dos assuntos, começou por intervir a Srª Vereadora Paula Pais para dizer que no 

dia 25 de outubro, os vereadores foram informados que já tinham sido colocados os candeeiros na zona 

do centro escolar, mas soube que os nove candeeiros colocados ainda não estão ligados. 

 

O Sr. Vereador Carlos Alves informou que esses nove candeeiros foram colocados pela Câmara, mas há 

três candeeiros que tem que ser colocados pela EDP, mas só quando a EDP fizer a montagem desses 

três candeeiros, é que poderão ser todos ligados à rede pública.  
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O Sr. Presidente referiu que os serviços irão contatar a EDP para saber a previsão de montagem desses 

candeeiros e depois será prestada essa informação. ----------------------------------------------------------------------- 

 

A Srª Vereadora Paula perguntou ainda se a cedência dos espaços costuma ser cobrado às comissões de 

festas, e a questão concretamente prende-se com o facto de ter sido cobrado à Comissão de Festas de 

Vila Verde de Ficalho a utilização do salão polivalente daquela freguesia, pelos eventos que realizou, 

situação com a qual não concorda, uma vez que a comissão está a usar o espaço para fazer eventos com 

o objetivo de angariar verbas, para a festa da localidade, em benefício de toda a população.  

 

O Sr. Presidente informou que é hábito as comissões de festas e outras entidades solicitarem à Câmara 

Municipal a isenção do respetivo pagamento, no entanto, esse caso em concreto, é um assunto que tem 

que ser visto com a Junta de Freguesia, uma vez que a gestão desse salão polivalente é da competência 

da junta de freguesia. 

 

Usou da palavra em seguida o Sr. Vereador António Mariano para dizer que verificaram que não consta no 

orçamento para 2018 nenhuma verba destinada às obras da escola secundária e se, entretanto, a 

CIMBAL chegar a acordo com o Ministério da Educação para executar a obra, qual será a posição da 

Câmara, uma vez que a verba não está orçamentada. 

 

O Sr. Presidente respondeu que não pode constar em orçamento qualquer verba para esse efeito, uma 

vez que ainda não se sabe em concreto qual será o valor, não se sabe qual a intervenção que será feita, 

nem quando, pois, cabe ao Ministério tomar essa decisão, uma vez que a obra é da sua responsabilidade. 

Atualmente existe a possibilidade de financiamento de um milhão e cem mil euros, mas o projeto prevê um 

custo de mais de três milhões de euros. O assunto está em apreciação com a CIMBAL e a CCDRA.  

 

O Sr. Vereador Mariano alertou para o facto da ponte entre Pias e Serpa estar novamente coberta de 

silvas e considera que a Câmara deveria encetar esforços junto da entidade competente para solicitar o 

seu arranjo. 

Refere ainda que existem quatro circuitos no concelho para o BTT, existem protocolos com associações 

para, mediante o pagamento de 300,00 euros, se fazer a vigilância e manutenção desses circuitos e 

organizar percursos, contudo, as placas não tem numeração e considera que o assunto requeria uma 

intervenção diferente, de modo a que os clubes pudessem fazer um melhor trabalho e a autarquia deveria 

estar atenta para confirmar se esses passeios se realizam efetivamente.  

 

A Srª Vereadora Odete Borralho informou que, na próxima segunda-feira, está agendada uma reunião com 

os clubes para se analisar esse assunto, confirmar se os passeios se realizaram e quais as dificuldades 

sentidas pelos clubes.  
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O Sr. Vereador António Mariano refere que, relativamente à verba que foi transferida para o Piense no 

mês de fevereiro, foi dado conhecimento às pessoas ligadas ao BTT apenas esta semana e informa que o 

passeio não se realizou.  

 

Quanto à questão da ponte, o Sr. Presidente disse que têm sido feitas diligências junto da Direção Geral 

de Cultura, mas a Câmara irá continuar a insistir no assunto. ----------------------------------------------------------- 

 

 

Período de Intervenção do Público 

Começou por intervir o Sr. Tomé Guerreiro Panazeite que abordou uma questão relacionada com o 

transporte de resíduos da ETAR de Vales Mortos para Vila Nova de S.Bento, questionando o motivo da 

escolha de Vila Nova, quando o local de origem pertence à União de Freguesias de Serpa e também 

pergunta de quem foi a decisão na escolha da ETAR de Vila Nova de S.Bento para despejo desses 

resíduos e se o assunto foi articulado com a respetiva União de Freguesias. Pergunta ainda se existe 

alguma previsão sobre a duração desses transportes ou se está previsto, para breve, alguma alteração do 

local.  

 

O Sr. Presidente começou por responder que, quem tem a gestão das estações de tratamento acima de 

500 habitantes é a Águas do Alentejo e quando se detetou o problema na ETAR de Vales Mortos, a 

Câmara articulou o assunto com essa empresa para verificar qual a ETAR do concelho que teria melhor 

capacidade de tratamento, por isso, não foi uma escolha unilateral, teve a ver com a capacidade de 

tratamento e, entretanto, continuamos a estudar as alternativas que sejam menos prejudiciais para todos. 

 

O Sr. Tomé Panazeite questionou quais seriam essas alternativas e o Sr. Presidente respondeu que 

podem ser outros locais, eventualmente fora do concelho ou um outro tratamento temporário, várias 

hipóteses estão a ser equacionadas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Domingos Godinho que, relativamente ao problema da ETAR, começou 

por dizer que tudo o que é mau vai para Vila Nova de S.Bento e o que é bom fica para Serpa.  

Na sequência do assunto abordado nesta reunião, comenta que, depois de um pedido de outubro deste 

ano, já foram colocados os candeeiros no centro escolar, mas passados anos, ainda não se colocaram os 

candeeiros na Rua de Paymogo e o largo onde se encontra o depósito continua também às escuras. 

Refere ainda que não é apenas a escola secundária de Serpa que está em más condições, a EBI de Vila 

Nova de S.Bento também está em péssimas condições, com o pavimento levantado e o aquecimento 

avariado. Na sua opinião, Vila Nova de S.Bento continua com muitos problemas e também em termos de 

equipamento urbano, com falta de papeleiras..  
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O Sr. Presidente começou por dizer que o Sr. Godinho já chamou a atenção de muitas questões e 

algumas pertinentes, mas no que diz respeito aos candeeiros, a sua observação não está correta, pois 

não se tratou de um pedido de colocação de candeeiros, a data referida de outubro do corrente ano, diz 

respeito a uma informação prestada aos eleitos sobre a situação dos referidos candeeiros, pois estes já 

estavam previstos há muito tempo. Quanto à Rua de Paymogo é uma situação a que a Câmara está 

atenta, entre outras e irá resolvendo da melhor forma possível.  

Diz ainda que, sempre que a Câmara Municipal tem possibilidades, junto das entidades competentes, 

coloca sempre a questão da necessidade de obras nas duas escolas. ------------------------------------------------- 

 

Usou ainda da palavra o Sr. Daniel Veiga para colocar uma questão relacionada com o cálculo da taxa de 

resíduos sólidos, na sequência de uma informação da DECO Proteste, de que os consumidores deveriam 

requerer junto das Câmaras Municipais o calculo dessa taxa, em conformidade com a lei.   

 

Alertou ainda para a situação de uma rua em Brinches, que tem umas escadas que, com o decorrer dos 

anos, ficaram muito lisas e em dias de chuva ficam escorregadias, o que se torna perigoso.  

Refere também se não seria vantajoso pensar numa ciclovia pela rua do cemitério, ligando assim a zona 

industrial de Serpa e a área residencial da cidade.  

Pergunta ainda qual é a proposta da Câmara sobre os impostos para 2018 e sugere a colocação de 

estacionamentos para deficientes no Largo da Corredoura, em Serpa. 

 

O Sr. Presidente disse que já tinha conhecimento dessa informação da DECO, mas é uma dificuldade 

comum aos 308 municípios e têm que cumprir o definido pela ERSAR, a respetiva entidade reguladora e 

informa ainda sobre a candidatura efetuada pela autarquia, no que diz respeito à forma de deposição dos 

resíduos.  

Relativamente aos impostos, informa que a proposta submetida à aprovação da Assembleia Municipal 

prevê uma redução do IMI de 0,32% para 0,31%; derrama de 0% para empresas com um volume de 

negócios abaixo ou igual a 150.000 euros e 1,5% para empresas com volume de negócios acima de 

150.000 euros; manutenção do valor da participação variável no IRS de 5% e fixação da taxa de direitos 

de passagem em 0,25%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

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

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto improvisado 
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 20ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal e 17ª alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco do Concelho de Serpa – Designação 

de representante 

 Sociedade Recreativa 1.º de Dezembro – Pedido de apoio financeiro 

 Pedido de tarifa social ao abrigo do disposto no art.º 77.º do Regulamento Municipal de 

Abastecimento de Água do Município de Serpa 

 Alteração simplificada ao loteamento - Lote 28 da Zona de Atividades Económicas de Vila 

Nova de S.Bento 

 Declaração de caducidade – Processo de obras na Rua do Campo em Vila Verde de Ficalho  

 Acordo de colaboração para a elaboração e implementação do Projeto de Museografia do 

Centro Interpretativo para o Cante Alentejano 

 Proposta de subsidio às entidades com funcionamento por época desportiva (2017/2018) 

 Assuntos gerais de interesse autárquico 

 Resumo Diário da Tesouraria 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H20 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATA N.º 25/2017 

13 DE DEZEMBRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 24 

 

 

Ata n.º 25/2017 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 13 de dezembro 
 

 

 

 

ANEXO 1 – 20ª Alteração ao Orçamento e 17ª alteração ao PPI 

 

ANEXO 2 – Relação de trabalhos a mais na obra do jardim municipal  

 

ANEXO 3 – Lei do Orçamento de Estado para 2018 – Proposta do PCP 

 

 

 

 

 

 

 


