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ATA N.º 2/2017  
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 25 de janeiro de 2017 

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Daniel Abraços Veiga 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

Paula Jesus Godinho Pais Soares 

 

 

 

Hora de abertura: 9H30  

 

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 2/2017 

 

REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 25 DE 

JANEIRO DE 2017 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, 

no dia 25 de janeiro de 2017, pelas nove horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 

3do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------ 

 

Aprovação da Ata n.º 1/2017 

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 1, relativa à reunião realizada no dia 11 de janeiro, a qual foi 

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

Presidente da Câmara por não ter participado na referida 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. Pedidos de autorização de queimadas 

4. Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações 

Conexas 

5. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Pedido de comparticipação financeira para o 

projeto de requalificação do equipamento informático da Escola Básica de Pias 

6. Pedido de certificação de nome de rua 

7. CIMBAL – Comparticipação dos municípios associados para 2017 

8. Direito de preferência do prédio sito na Estrada de S. Brás, lote 4, em Serpa 

9. Reversão de parcela de terreno 

10. 1ª Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

11. 1ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

12. Proposta de protocolo a celebrar com a Fundação Viscondes de Messangil 

13. Proposta de Contrato Programa para o Desenvolvimento Cultural 2017 

14. Descontos no acesso às piscinas de Serpa e Pias 

15. Pedido de isenção de pagamento de IMT – Projeto de emparcelamento simples 



ATA N.º 2/2017 
25 DE JANEIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 3 

16. Proposta de protocolo de cooperação para a promoção do sucesso escolar no concelho 

de Serpa 

17. Proposta de protocolo de colaboração entre o Instituto Politécnico de Beja e o Município 

de Serpa 

18. Flor do Enxoé - Proposta de apoio  

19. Creche Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição – Proposta de apoio 

20. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

1.1. Comissão de Festas de S. Sebastião de Vale de Vargo 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de S.Sebastião, através de Pretensão 

n.º142 datada de 4 de janeiro do corrente ano, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, isentar aquela Comissão do pagamento da taxa de ruido, no valor de 20,00 € e de 

recinto improvisado, no valor de 60,00 € (4 dias), respeitante às festas daquela localidade que se 

realizaram entre os dias 19 e 22 do corrente mês de janeiro. ------------------------------------------------ 

 

1.2. Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa 

De acordo com o solicitado pela Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa, 

através de Pretensões n.º 242 e 905 datadas de5e de 18 de janeiro do corrente ano, 

respetivamente, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquela Associação 

do pagamento da taxa de ruido, no valor de 20,00 € respeitante a um espetáculo realizado no dia 

14 de janeiroe do pagamento da taxa de ruido, no valor de 20,00 € e de recinto improvisado, no 

valor de 15,00 € referente ao espetáculo realizado no dia 18 de janeiro. -------------------------------- 

 

 

1.3. Comissão de Festas de Vales Mortos 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Vales Mortos, através de Pretensão 

n.º292 datada de 6 de janeiro do corrente ano, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, isentar aquela Comissão do pagamento da taxa de ruido, no valor de 20,00 € e de 

recinto improvisado, no valor de 15,00 €respeitante ao baile realizado no dia 21 do corrente mês 

de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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: ------------------------------------- 
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Requerente Atividade/local Doc. 

Entrada 

Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Comissão de Festas 

de S.Sebastião de 

Vale de Vargo 

Eventos musicais 140 

2017.01.04 

19 a 22 de 

janeiro 

2017.01.17 

 

Comissão de Festas 

de Vales Mortos 

Baile 289 

2017.01.06 

21 de janeiro 2017.01.20 

 

 

3. Pedidos de autorização de queimadas 

De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento 

na respetiva câmara municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que o pedido apresentado pelo 

requerente deu entrada e a queimada realizou-se no período que decorreu entre a última reunião 

do Órgão Executivo e a atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, ratificar o seguinte despacho proferido pelo 

Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º 

Pretensão 

Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Paulo Manuel 

Rocha Libano 

Monteiro 

837 2017.01.17 2017.01.17 2017.01.17 Herdade de Santa 

Maria, Serpa 

 

 

4. Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações 
Conexas 

 Exposição do assunto 
Na sequência da aprovação do referido Plano na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 

28 de dezembro do ano transato, os respetivos serviços solicitam a designação de um 

responsável pela execução e monitorização do Plano, bem como pela elaboração dos 

correspondentes relatórios anuais. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, designar como responsável pela execução e 

monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Incluindo os de Corrupção e 

Infrações Conexas, bem como pela elaboração dos correspondentes relatórios anuais, o Chefe 
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da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, Dr. Rui 

Fulgêncio Piedade Costa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

5. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Pedido de comparticipação 
financeira para o projeto de requalificação do equipamento informático da 
Escola Básica de Pias 

 Exposição do assunto 
Procedeu-se à análise do seguinte documento remetido pelo Agrupamento de Escolas 
N.º 1 de Serpa: 
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 Parecer/Proposta 

Sobre o assunto, os respetivos serviços da autarquia propõem um apoio financeiro no valor de 

300,00 €, tendo a Gestão Financeira procedido ao respetivo cabimento sequencial n.º 13835. ---- 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, prestar um apoio financeiro ao 

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa no valor de 300,00 (trezentos euros), para colaboração 

no projeto de requalificação do equipamento informático da Biblioteca da Escola Básica de Pias.  

 

6. Pedido de certificação de nome de rua 

Na sequência do requerimento de Albertina Valente Veríssimo Carrasco, datado de 3 do corrente 

mês de janeiro e de acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que a atual “Rua de Fora” 

em Vila Nova de S.Bento, anteriormente era designada por “Rua Eng.º João Gomes Barroso”. --- 

 

 

7. CIMBAL – Comparticipação dos municípios associados para 2017 

De acordo com o solicitado pela CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à transferência mensal de 2.917,97 € 

(dois mil, novecentos e dezassete euros e noventa e sete cêntimos) respeitante à 

comparticipação desta autarquia para o ano de 2017, bem como o valor mensal de 1.230,61 € 

(mil duzentos e trinta euros e sessenta e um cêntimos), respeitante à comparticipação para o 

Museu.  

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 13774. ------------------------- 
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8. Direito de preferência do prédio sito na Estrada de S. Brás, lote 4, em Serpa 

 Exposição do assunto 
Nº Pedido 651/2017 - Data do Anúncio 06-01-2017 - Data de Disponibilização no Site 06-01-2017  
 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - Banco BPI, SA. 
NIF/NIPC 501214534 
 
E-mail 
carlos.manuel.morgado@bancobpi.pt 
Telefone 
217226811 
Endereço - Rua Braamcamp, nº 11, 7º, 1250-049 Lisboa 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Banco BPI, SA. 501214534 

Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Manuel Martins Calhau Fialho Felício Mariano 182955753 

Maria de Lurdes Felício Mariano Calhau Fialho 183553748 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro 
Descrição em Ficha - 2980  Artigo Matricial - 3812 
 
Quota Parte ----   Fração Autónoma ---- 
 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 214 m2 
 
Área Total   ---- Hectares 
 
Arrendado - Não  
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel  
Endereço - Estrada de São Brás, lote 4 
 
Distrito - Beja  Concelho-Serpa  Freguesia - Serpa (Salvador) 
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
 
Preço - 157500  MoedaEuros 
 
Data previsível do negócio 
24-01-2017 
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 Parecer/Proposta 
A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 9 de janeiro do 

corrente ano, refere que através do anúncio 651/2007, é solicitado pelo Banco BPI, SA., através 

da “Casapronta”, a pronúncia da Câmara Municipal, sobre o direito de preferência na alienação 

do prédio urbano sito na estrada de S. Brás, n.º4, em Serpa. 

Localiza-se no perímetro urbano de Serpa, em área qualificada no Plano de Urbanização como 

ESPAÇOS RESIDENCIAIS do tipo 2 -RC2. 

O valor proposto para a alienação, é de 157.500,00euros, com área total de 214,0m2 

(735,98€/m2). 

Pelo exposto, face às características da edificação destinada a habitação, localização e valor 

proposto, atendendo ainda às intervenções atualmente em curso, julgam que não haverá 

interesse pela Câmara Municipal em exercer o direito de preferência. ------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto e de acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda do imóvel sito no Loteamento de 

S.Brás, lote 4, em Serpa, pelo valor proposto de 157.500,00 € (cento e cinquenta e sete mil e 

quinhentos euros).  

 

9. Reversão de parcela de terreno 

 Exposição do assunto 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 11 do corrente mês de janeiro: 

«Na reunião da Câmara Municipal de Serpa, de 11 de junho de 2003, foi deliberado por unanimidade 

“disponibilizar um lote de terreno, com a área de 1035 m2, sito na Zona do Moinho do Forte” para afetar à 

“construção de um edifício destinado a educação pré-escolar (creche e jardim de infância)” na sequência 

do interesse manifestado pelas promotoras do projeto “Quarto Crescente”, considerando as vantagens no 

contexto sócio-económico da construção e funcionamento desse equipamento. 

Junta: Doc. 1 - Cópia da referida deliberação; 

Foi então, ainda deliberado, vender o referido lote por um valor simbólico – 1,00 (um euro) o metro 

quadrado, mas com a condição de que o terreno não fosse, no futuro cedido ou vendido para outros fins 

que não a instalação da creche - jardim-de-infância. 

Subjacente à referida venda por “preço simbólico” esteve a notória carência, à data, de infraestruturas 

adequadas aos fins supra identificados na localidade de Serpa. 

Efetivamente, à data, existia apenas uma instituição com capacidade para acolher crianças até a idade 

escolar, a saber, a “Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição”, instituição de solidariedade social sem 

fins lucrativos, que funcionava num edifício muito antigo e com manifestas limitações de espaço. 

Na sequência da citada deliberação as promotoras do projeto, na pessoa da Sr.ª Carla Miriam de 

Andrade Belo, deram início, em 22 de julho de 2003, ao devido procedimento para licenciamento das 

obras de construção que correu termos sob o número 616/2003. 
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Entretanto, na sequência do solicitado, por deliberações unânimes da Câmara Municipal de Serpa de 18 

de fevereiro e 12 de maio de 2004, a área do lote a ceder foi ampliada para 1404 m2 e 1700 m2. 

Junta: Doc. 2 / Doc. 3 - Cópia das referidas deliberações; 

O processo de licenciamento foi deferido em 06 de abril de 2005, por despacho do Sr. Vereador José 

Sesinando e titulado pelo Alvará n.º 78/2005, de 20 de junho de 2005. 

Em janeiro de 2006 as promotoras do projeto – Maria da Conceição Pinto Costa; Mónica Cristina de 

Andrade Belo; Carla Miriam de Andrade Belo e Anabela de Jesus Andrade – procedem à constituição da 

sociedade por quotas “Quarto Crescente – Educação Infantil, Lda” e em 10/01/2007, é formalizada a 

escritura pública de compra e venda do prédio urbano designado pelo Lote C/JI, com a área de 1700 

metros quadrados, sito ao Loteamento Municipal da Zona do Moinho, inscrito na então matriz predial 

urbana da freguesa de Santa Maria sob o artigo P1962 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 1685/20061024, à sociedade “Quarto Crescente – Educação Infantil, Lda., pelo valor de 1 

700,00€. 

Junta: Doc. 4 - Certidão Permanente da Sociedade; 

Da escritura consta expressamente que: 

- O prédio urbano se destina “à construção de uma creche, jardim-de-infância e ocupação de tempos 

livres” 

- A venda do lote é “feita pelo preço simbólico, com a condição de que este terreno não poderá, no futuro, 

ser vendido para outros fins que não seja a instalação da creche-jardim de infância”. 

- Em caso de transmissão de propriedade a Câmara Municipal detém o direito de preferência na sua 

aquisição de acordo com o Código de Posturas em vigor; 

- A alienação do lote de terreno e respetiva construção não deve ser feita durante os primeiros dez anos. 

Junta: Doc. 5 - Cópia da escritura de compra e venda; 

Doc. 6 - Cópia da certidão predial; 

Sucede que: 

Apesar das promotoras iniciais do projeto ainda terem dado inicio à execução das obras de construção, 

as mesmas foram interrompidas muito antes da sua conclusão.  

E assim permaneceram até final do ano de 2009, quando a entretanto constituída sociedade “Quarto 

Crescente – Educação Infantil, Lda” vem manifestar a intenção de retomar a execução da obra e procede 

à entrega de vários elementos de modo a obter novo licenciamento.  

No entanto, formalizado o pedido em fevereiro de 2010, não chega a concluir o procedimento que é 

novamente abandonado. 

Até que, por ofício de 17 de fevereiro de 2011, vem a sociedade comunicar a verificação de dificuldades 

imprevistas, impossíveis de ultrapassar, “assim seja, um aumento substancial dos juros e spread, 

tornando a viabilidade económica insustentável”. 

Em conformidade comunica a intenção de venda do prédio pelo que “não pretendendo a Câmara 

Municipal a aquisição deste, iremos necessitar da Declaração de renúncia à compra do mesmo”. 

Junta: Doc. 7 - Cópia do referido ofício; 

Na sequência dos contatos efetuados foi deliberado, por maioria, na reunião da Câmara Municipal de 10 

de julho de 2013, promover a permuta com sociedade “Quarto Crescente – Educação Infantil, Lda.” do 
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supra identificado lote de terreno, com a área de 1700 m2, “por um lote de terreno, a constituir, com a 

área de 180 m2, sito no mesmo loteamento municipal, designado por lote 11”. 

Junta: Doc. 8 - Cópia da referida deliberação; 

No entanto, apesar da referida proposta de permuta ter recebido o acordo prévio da sociedade, expressa 

no ofício de 3 de julho de 2013, nunca foi possível concretizar a referida permuta porquanto a sociedade 

deixou de responder aos ofícios dirigidos pela Câmara Municipal de Serpa e nunca apresentou a 

documentação instrutória que lhe foi solicitada. 

Junta: Doc. 9 - Cópia do referido ofício; 

Acrescendo ao exposto o fato da legais representantes da sociedade, e promotoras inicias do projeto, 

inicialmente residente e/ou visitantes frequentes de Serpa, se terem ausentado progressivamente não 

sendo vistas no concelho há alguns anos, de tal forma que o contato com as mesmas, inicialmente difícil, 

se tornou quase impossível dado o desconhecimento do seu atual paradeiro. 

Da mesma forma, a sociedade não apresenta qualquer atividade há vários anos e no local da respetiva 

sede, Rua do Rossio, n.º 38, não existe qualquer indício da respetiva presença. 

Verifica-se assim que, decorridos que são 10 anos da outorga da escritura de compra e venda e mais de 

13 anos desde a deliberação inicial da Câmara Municipal que procedeu à atribuição do lote de terreno, a 

dita sociedade “Quarto Crescente – Educação Infantil, Lda.”, não concluiu a construção da creche-jardim 

de infância, nem se perspetiva que tal venha alguma vez a acontecer, atento teor do referido ofício de 17 

de fevereiro de 2011. 

Até porque, parte significativa dos pressupostos então invocados já nem sequer se verificam.  

Efetivamente, no ano de 2010, a “Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição”, procedeu à execução de 

novas instalações, tendo beneficiado igualmente do apoio do Município, mediante a cedência de terreno, 

bem como de financiamento comunitário à construção, tendo aumentado a sua capacidade de 

acolhimento e, sobretudo, melhorado muito significativamente a qualidade do espaço e das instalações, 

estando neste momento a trabalhar aquém da sua capacidade real. 

Em face de quanto antecede verifica-se: 

- Que a sociedade “Quarto Crescente – Educação Infantil, Lda.” não deu cumprimento ao compromisso a 

que se havia vinculado e que esteve subjacente à venda da referida parcela de terreno, que fosse a 

construção de um conjunto de infraestruturas novas destinadas à instalação de uma creche-jardim de 

infância, que pudesse suprir as necessidades verificadas e servir a população. 

- Que tais necessidades foram significativamente supridas mediante a construção de instalações novas 

pela “Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição”. 

- Que, nestes termos, nada justifica a referida venda por preço simbólico, efetuada em 2007 à sociedade 

“Quarto Crescente – Educação Infantil, Lda.”. 

- Até porque, solicitada recentemente a avaliação do prédio a Perito da Lista Oficial, lhe foi atribuído o 

valor de 89 000,00€ (oitenta e nove mil euros). 

Junta: Doc. 10 - Cópia da referida avaliação; 

- Que efetuadas diversas tentativas de obter uma solução consensual, conforme designadamente 

deliberação da Câmara Municipal de 10 de julho de 2013, não foi possível obter qualquer conclusão em 

face das crescentes dificuldades de contatar a dita sociedade ou qualquer representante; 
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Constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, os documentos (doc. 1 a 

doc. 10) referidos em anexo à informação acima transcrita. ------------------------------------------------- 

 

 Proposta 

«Pelo que, se propõe que seja deliberado agir judicialmente contra a referida sociedade “Quarto 

Crescente – Educação Infantil, Lda.”, no sentido de obter a restituição do Lote de terreno ao 

Município de Serpa, ou, em alternativa, o pagamento do lote de acordo com o seu valor real.» 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, agir judicialmente 

contra a referida sociedade “Quarto Crescente – Educação Infantil, Lda.”, no sentido de obter a 

restituição do Lote de terreno ao Município de Serpa, ou, em alternativa, o pagamento do lote de 

acordo com o seu valor real. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. 1ª Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

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

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos 

eleitos do Partido Socialista, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a seguinte revisão 

ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal: 
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11. 1ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

Foi analisada a proposta de alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal, bem como a respetiva justificação. ----------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 

1ª alteração ao Orçamento e 1.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme 

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

  

 

12. Proposta de protocolo a celebrar com a Fundação Viscondes de Messangil 

 Exposição do assunto 

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

sequência dos contatos que foram estabelecidos com a Fundação Viscondes de Messangil e 

que já foram objeto de prévias apreciações pela Câmara Municipal de Serpa, foi alcançado um 

acordo global que visa resolver de forma definitiva algumas situações/processos que se 

encontram pendentes, bem como apoiar a dita Fundação no desenvolvimento da sua atividade, 

mediante a cedência de património, o apoio à elaboração de projetos e a execução de obras. 

Neste sentido, e de forma sintética, é proposto que o Município de Serpa assuma os seguintes 

encargos/compromissos: 

a) Transmitir à Fundação Visconde de Messangil, a título gratuito, os dois prédios urbanos a 

seguir identificados: 

- Parcela de terreno, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2709, descrito na C.R. Predial 

de Serpa, sob o nº 4214/20130531, cujo destaque mereceu aprovação do órgão executivo em 

reunião realizada em 02/05/2013, destinado a ampliação do lar de terceira idade e arranjos 

exteriores, com o valor patrimonial de 24 860,00 €, conforme caderneta predial emitida e 

16/01/2017, a que se atribui o valor de 44 561,71€, nos termos da Avaliação efetuada, destinada 

a ampliação do lar de terceira idade e arranjos exteriores; 

- Edifício da antiga Escola Primária da Estação, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 

1355, descrito na C.R. Predial de Serpa sob o nº 2708/20060324, onde funciona a creche, com 

cedência do direito de superfície previamente formalizada por escritura de 12/05/2006, pelo 

notário privativo da Câmara Municipal de Serpa, livro 99, folhas, com o valor patrimonial de 123 

886,40€, conforme caderneta predial emitida em 16/01/2017, a que se atribui o valor de 108 

560,00€, nos termos da Avaliação efetuada. 

b) Restituir o edifício do Cineteatro D.ª Maria à Fundação Visconde de Messangil, nas condições 

em que se encontra atualmente; 
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c) Atribuir um apoio financeiro destinado a suportar os encargos inerentes à elaboração dos 

projetos destinados e necessários à execução das obras de adaptação/alteração do edifício do 

Cineteatro D.ª Maria, para a futura utilização - ginásio e espaço de fisioterapia – com o valor 

estimado de 25 000,00€; 

d) Proceder à execução, mediante administração direta, das obras de arranjo dos espaços 

exteriores bem como da vedação da parcela de terreno acima identificada, com o custo máximo 

de 11 000,00€; 

Procedeu-se ao cabimento da verba necessária, no montante de 25 000,00€, pelo documento 

interno nº 666, de 23/01/2017, que deu origem ao cabimento com o n.º sequencial 13928. 

Junta-se: Informação de cabimento. 

Caso a presente proposta mereça aprovação, deverá ser outorgado um Protocolo entre o 

Município e a Fundação, de acordo com a minuta que se anexa. 

 

 Parecer/Proposta 

Face ao exposto e considerando que compete à Câmara Municipal, de harmonia com o disposto 

no artigo 33º, nº 1, alíneas g), o) e u), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades 

Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro: 

- Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG; 

- Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes; 

- Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 

prevenção das doenças; 

propõe-se para apreciação e deliberação da Câmara Municipal de Serpa a assunção dos 

compromissos acima identificados, bem como da minuta de Protocolo. 

Minuta de Protocolo 

Entre: 

- O Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público nº 501 112 049, representado 

pelo presidente da Câmara Municipal, Tomé Alexandre Martins Pires, em execução da 

deliberação da Câmara Municipal de Serpa de …../…../…..e, 

- A Fundação Visconde de Messangil, Fundação Particular de Solidariedade Social, com 

sede na freguesia de Pias, com o nº de pessoa coletiva ….representada  por 

………………….. 

é assinado o presente Protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: 

Primeira  

O Município de Serpa compromete-se a: 
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a) Transmitir à Fundação Visconde de Messangil, a título gratuito, os dois prédios urbanos 

a seguir identificados: 

- Parcela de terreno, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2709, descrito na C.R. 

Predial de Serpa, sob o nº 4214/20130531, cujo destaque mereceu aprovação do órgão 

executivo em reunião realizada em 02/05/2013, destinado a ampliação do lar de terceira 

idade e arranjos exteriores, com o valor patrimonial de 24 860,00 €, conforme caderneta 

predial emitida e 16/01/2017, a que se atribui o valor de 44 561,71€, nos termos da 

Avaliação efetuada, destinada a ampliação do lar de terceira idade e arranjos exteriores; 

- Edifício da antiga Escola Primária da Estação, prédio urbano inscrito na matriz sob o 

artigo 1355, descrito na C.R. Predial de Serpa sob o nº 2708/20060324, onde funciona a 

creche, com cedência do direito de superfície previamente formalizada por escritura de 

12/05/2006, pelo notário privativo da Câmara Municipal de Serpa, livro 99, folhas, com o 

valor patrimonial de 123 886,40€, conforme caderneta predial emitida em 16/01/2017, a 

que se atribui o valor de 108 560,00€, nos termos da Avaliação efetuada. 

b) Restituir o edifício do Cineteatro D.ª Maria à Fundação Visconde de Messangil, nas 

condições em que se encontra atualmente; 

c) Atribuir um apoio financeiro destinado a suportar os encargos inerentes à elaboração 

dos projetos destinados e necessários à execução das obras de adaptação/alteração do 

edifício do Cineteatro D.ª Maria, para a futura utilização - ginásio e espaço de fisioterapia – 

com o valor estimado de 25 000,00€; 

d) Proceder à execução, mediante administração direta, das obras de arranjo dos espaços 

exteriores bem como da vedação da parcela de terreno acima identificada, com o custo 

máximo de 11 000,00€; 

Segunda 

A Fundação Viscondes de Messangil compromete-se a afetar os prédios supra 

identificados e agora cedidos aos fins identificados, no desenvolvimento da sua atividade, 

em particular no apoio às crianças, idosos e demais populações carenciadas. 

Terceira 

O presente Protocolo será executado de acordo com a seguinte calendarização: 

- A transmissão dos prédios identificados na alínea a), deve concretizar-se, mediante 

outorga de escritura pública, no prazo de três meses, comprometendo-se as partes a 

reunir a documentação que for necessária a tal efeito; 

- A restituição do edifício do Cineteatro à Fundação Visconde de Messangil, deve 

concretizar-se, mediante a elaboração de Auto de Entrega, em simultâneo com a escritura 

publica referida no numero anterior; 

- O apoio financeiro será disponibilizado numa única vez ou em parcelas, consoante a 

Fundação faça prova da aquisição dos projetos, mediante a apresentação de faturas; 
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d) As obras de arranjo dos espaços exteriores bem como a vedação da parcela de 

terreno, em avançado estado de execução, devem concluir-se igualmente no prazo de três 

meses. 

 

Serpa, aos ….., de …… de 2017 

 

Pelo Município de Serpa 

 

Pela Fundação Viscondes de Messangil 

 

 Deliberação 

Face ao exposto e nos termos do artigo 33º, nº 1, alíneas g), o) e u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: 

 Transmitir à Fundação Visconde de Messangil, a título gratuito, os dois prédios urbanos 

a seguir identificados: 

- Parcela de terreno, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2709, descrito na C.R. Predial 

de Serpa, sob o nº 4214/20130531, cujo destaque mereceu aprovação do órgão executivo em 

reunião realizada em 02/05/2013, destinado a ampliação do lar de terceira idade e arranjos 

exteriores, com o valor patrimonial de 24 860,00 €, conforme caderneta predial emitida e 

16/01/2017, a que se atribui o valor de 44 561,71€, nos termos da Avaliação efetuada, destinada 

a ampliação do lar de terceira idade e arranjos exteriores; 

- Edifício da antiga Escola Primária da Estação, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 

1355, descrito na C.R. Predial de Serpa sob o nº 2708/20060324, onde funciona a creche, com 

cedência do direito de superfície previamente formalizada por escritura de 12/05/2006, pelo 

notário privativo da Câmara Municipal de Serpa, livro 99, folhas, com o valor patrimonial de 123 

886,40€, conforme caderneta predial emitida em 16/01/2017, a que se atribui o valor de 108 

560,00€, nos termos da Avaliação efetuada. 

 Restituir o edifício do Cineteatro D.ª Maria à Fundação Visconde de Messangil, nas 

condições em que se encontra atualmente; 

 Atribuir um apoio financeiro destinado a suportar os encargos inerentes à elaboração 

dos projetos destinados e necessários à execução das obras de adaptação/alteração do 

edifício do Cineteatro D.ª Maria, para a futura utilização - ginásio e espaço de fisioterapia 

– com o valor estimado de 25 000,00€; 

 Proceder à execução, mediante administração direta, das obras de arranjo dos espaços 

exteriores bem como da vedação da parcela de terreno acima identificada, com o custo 

máximo de 11 000,00€; 

 Aprovar a minuta do protocolo acima transcrita, a celebrar com a Fundação Viscondes 

de Messangil. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. Proposta de Contrato Programa para o Desenvolvimento Cultural 2017 

Com base no cumprimento dos anteriores Protocolos e com vista à continuidade da colaboração 

entre o Município de Serpa e a Associação Cultbéria na promoção, funcionamento e gestão do 

Centro Musibéria e da Casa do Cante, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a 

abstenção dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar a Proposta de Contrato 

Programa para o Desenvolvimento Cultural 2017, que consta dos anexos à presente ata, dela 

fazendo parte integrante.  

A Srª Vereadora Isabel Estevens ausentou-se durante a apreciação e votação do assunto, por se 

encontrar impedida nos termos da lei. ---------------------------------------------------------------------------- 

A despesa do Município prevista na Proposta de Contrato Programa está prevista em orçamento, 

conforme cabimento sequencial nº. 13892/17, de 20 de janeiro. ------------------------------------------- 

Interveio o Sr. Vereador Noel Farinho, para referir que houve no inicio deste processo, por parte 

dos eleitos da oposição, uma posição de não acompanhamento da iniciativa, porque na altura 

entendiam, que este tipo de contrato deveria ser aberto ao movimento associativo de base local, 

deveria ser público e é particularmente isso que os impede de acompanhar o restante Executivo 

no voto favorável, pelo que, mantém a posição de abstenção porque continuam a considerar que 

não deveria ser especifico, mas sim aberto e amplamente divulgado. Esclarece ainda que a sua 

posição tem a ver apenas com o procedimento que tem sido adotado e não está em causa o 

valor das pessoas envolvidas.  

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga disse ainda que se trata de um projeto com um apego muito grande 

ao Município e que tem corrido bem, no que diz respeito ao Musibéria tem sido desenvolvido um 

bom trabalho, tem existido dinâmica e tem-se promovido e dado visibilidade àquele equipamento 

e nota-se um maior movimento de artistas e envolvimento da própria população. ------------------- 

 

 

14. Descontos no acesso às piscinas de Serpa e Pias 

 Exposição do assunto 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 19 do corrente mês de janeiro: 

 

«Ao longo dos anos mais recentes (desde 2008) os preços praticados no acesso às Piscinas 

Municipais coberta e descobertas de Serpa e de Pias, foram objeto de descontos por força do 

disposto nas Normas de Utilização do Cartão Municipal Terra Forte. 

Recentemente foi decidido proceder à revisão das referidas Normas de Utilização, no âmbito de 

um processo mais alargado de avaliação dos métodos de controlo de acessos, emissão de 

entradas e faturação, do universo das instalações municipais. 
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Neste contexto, os serviços municipais deixaram de emitir os Cartões Terra Forte, até porque, 

dificuldades técnicas e materiais, obrigavam a novo investimento, cujo aproveitamento e utilidade 

futura é fortemente questionável. 

Verifica-se assim, que no presente momento não é possível emitir novos Cartões, nem o 

processo de revisão das Normas de Utilização e dos métodos de controlo de acessos se 

encontra concluído, até pela forte possibilidade de integração numa Candidatura a financiamento 

comunitário. 

A presente situação é propensa à criação de situações de desigualdade e conflitualidade, quer 

pelo hábito que foi criado nos utentes das piscinas ao longo dos anos mais recentes quer pela 

impossibilidade de alguns acederem ao Cartão Terra Forte. 

Isto posto, 

Determina o artigo 8º, n.º 5, do Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais do 

Município de Serpa, que “a Câmara Municipal, mediante fundamentação, concede isenções e 

reduções totais ou parciais, aos beneficiários do Cartão do Munícipe, do Município de Serpa, de 

acordo com o estabelecido em regulamento próprio ou titulares de outros cartões legalmente 

reconhecidos.” 

Dos termos dos artigos 4º e 6º, das referidas Normas de Utilização, eram estabelecidos os 

seguintes descontos, em função da idade do utilizador: 

a) - Até aos 24 anos de idade – Desconto de 50% 

b) - Entre 25 e 64 anos de idade - Desconto de 10%; 

c) - Com mais de 65 anos de idade – Desconto de 50% 

 

 Proposta 

Nestes termos e em função do exposto, propõe-se que até conclusão do processo de revisão 

das Normas de Utilização do Cartão Municipal Terra Forte, se mantenha, a título transitório, o 

mesmo regime de descontos, no acesso às piscinas coberta e descobertas de Serpa e Pias, em 

função da idade, pela mera exibição de documento oficial de identificação que contenha a data 

de nascimento do utente. 

Considerando a competência prevista no citado artigo 8º, n.º 5, do Regulamento de Taxas e 

outras Receitas Municipais do Município de Serpa, propõe-se que a presente proposta seja 

apreciada em reunião da Câmara Municipal de Serpa. -------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do 

artigo 8º, n.º 5, do Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais do Município de Serpa 

que, até conclusão do processo de revisão das Normas de Utilização do Cartão Municipal Terra 

Forte, mantem-se, a título transitório, o mesmo regime de descontos, no acesso às piscinas 

coberta e descobertas de Serpa e Pias, em função da idade, pela mera exibição de documento 

oficial de identificação que contenha a data de nascimento do utente. ---------------------------------- 
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15. Pedido de isenção de pagamento de IMT – Projeto de emparcelamento simples 

 Exposição do assunto 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 17 do corrente 

mês de janeiro, refere que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 9.º 

da Lei 111/2015, de 27/08 (regime da estruturação fundiária), é requerido por Fernando Líbano 

Monteiro Unipessoal, Lda., certidão de aprovação do projeto de emparcelamento simples, 

resultante da aquisição dos prédios rústicos: denominado “Nossa Senhora de Guadalupe”, 

descrito na Conservatória do Registo predial sob o n.º1485/19920611, inscrito na matriz predial 

sob o art.º116 da secção J, com 5,15hectares, denominado ”Montinho da Saúde”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º1985/19961108, inscrito na matriz predial sob o 

art.º117 da secção J, com 15,975hectares e denominado “Ao Vale Queimado”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º1486/19920611, inscrito na matriz sob o art.º8 da 

secção R, com 1,025hectares, todos da União de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), 

confinantes entre eles e com os prédios rústicos de sua propriedade, denominados: “Fornalinha”, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º1960/19960723, inscrito na matriz predial 

sob o art.º113 da secção J, com 9250,00m2 e “Senhora da Guadalupe”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º843/19891002, inscrito na matriz predial sob o art.º 

115 da secção J, com 3,4hectares. Do emparcelamento, resulta uma área com 26,47500 

hectares. 

Face ao Plano de urbanização de Serpa em vigor, os prédios rústicos acima referidos, 

encontram-se inseridos em solo rural complementar afetos a: maioritariamente em “Espaços 

Agrossilvopastoris”, minoritariamente em “Espaços Agrícolas de Regadio – perímetro 

hidroagrícola” (carta de ordenamento) e parcialmente na “Reserva Ecológica Nacional e na 

“Reserva Agrícola Nacional - RAN (carta de condicionantes). 

O pedido encontra-se instruído com o parecer favorável, emitido pela Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP), relativo ao pedido de isenção de IMT (Imposto 

Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis) e l.S. (Imposto de Selo), considerando a 

DRAP, “que a aquisição contribui para melhorar a estrutura fundiária da exploração do 

requerente, por conseguinte enquadrável na b) do n.°5, conjugada com a alínea b) do n.°2 do 

art.° 51 da Lei n.°111/2015 de 27 de agosto, tendo sido levada em consideração o respeito pelo 

cumprimento da área mínima da exploração do vendedor, e da área máxima da exploração final 

resultante desta operação, uma vez que ambos declaram não possuir outros prédios contíguos 

aos envolvidos nesta operação.” 

 

 Parecer/Proposta 

Pelo exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º 3 do art.º 9.º 

da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, e para efeitos do estabelecido no n.º 2 do art.º 9.º, propõe-

se que o presente projeto de emparcelamento simples seja aprovado em Reunião de Câmara e 

se proceda à emissão da certidão requerida. -------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 

emparcelamento simples dos prédios acima descritos. ------------------------------------------------------- 

 

16. Proposta de protocolo de cooperação para a promoção do sucesso escolar no 

concelho de Serpa 

No âmbito da preparação da Candidatura do Projeto Municipal de Combate ao Insucesso 

Escolar, e de acordo com a proposta do Gabinete de Ação Social e Educação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do seguinte protocolo a estabelecer 

com os Agrupamentos de Escolas do concelho e Escola Profissional de Desenvolvimento Rural 

de Serpa: 

 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO 

SUCESSO ESCOLAR NO CONCELHO DE SERPA 

Considerando que: 

a)a Constituição da República Portuguesa reconhece expressamente o direito à educação 

e ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito 

escolar; 

b)a atual política educativa nacional atribui especial importância à promoção de um ensino 

de qualidade para todos e o combate ao insucesso escolar num quadro de valorização da 

igualdade de oportunidades e do aumento da eficiência e qualidade das instituições 

púbicas; 

c)a prossecução dos desígnios anteriormente expostos carece do envolvimento ativo das 

diferentes entidades com responsabilidades no domínio da educação, única forma para 

responder de forma integrada e consequente à natureza multifacetada dos problemas que 

estão na sua génese; 

d)as entidades abaixo assinaladas desempenham papéis relevantes na prossecução dos 

desígnios anteriormente expostos a nível local, dispondo de um histórico de atuação e de 

projetos de intervenção que podem e devem ser alvo de adequada concertação aos níveis 

estratégico e operacional; 

e)todas as entidades abaixo assinaladas são beneficiárias potenciais de apoios de 

financiamento específicos no âmbito do Acordo de Parceria PORTUGAL'2020, 

designadamente no âmbito do Objetivo Temático 10 - Investir na Educação, na Formação, 

na Aquisição de Competências e na Aprendizagem ao Longo da Vida, importando por 

isso assegurar uma adequada capacidade de territorialização na mobilização desses 

recursos; 

é celebrado o presente Protocolo de Cooperação entre: 

Câmara Municipal de Serpa, com sede em Praça da República, 7830-389 em Serpa, 

pessoa coletiva nº 501112049, legalmente representado por Tomé Alexandre Martins 

Pires, na qualidade de Presidente da Câmara; 
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oAgrupamento de Escolas Nº1 de Escolas de Serpa, legalmente representado por 

Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro, na qualidade de Diretora do 

Agrupamento; 

oAgrupamento de Escolas Nº2 de Escolas de Serpa, legalmente representado por 

Francisco Manuel Cortez Batista de Lá Féria e Oliveira, na qualidade de Diretor do 

Agrupamento, 

e 

aEscola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, legalmente representado 

por Luís Manuel de Matos Barradas, na qualidade de diretor da Escola. 

O presente Protocolo rege-se pelas seguintes Cláusulas: 

 

Cláusula 1ª 

[Finalidade] 

O presente Protocolo de Cooperação tem por finalidade o aprofundamento das relações 

de cooperação institucional e de concentração estratégica e operacional das entidades 

outorgantes com vista à promoção da igualdade de oportunidades de acesso à educação 

e à melhoria da qualidade do sucesso escolar no concelho de Serpa. 

 

Cláusula 2ª 

[Formas e Mecanismos de Cooperação] 

1. A operacionalização do presente Protocolo de Cooperação será assegurada através 

das formas e dos mecanismos de cooperação que venham a ser considerados 

necessários para o efeito, contemplando, em especial: 

a)a partilha regular de informação pertinente para sustentar a intervenção das entidades 

outorgantes na prossecução das suas atribuições e competências na área da educação; 

b)a reflexão conjunta sobre as necessidades, problemas e desafios a que importa dar 

resposta a nível local nos domínios da promoção da igualdade de oportunidades de 

acesso à educação e da melhoria da qualidade do sucesso escolar; 

c)a divulgação dos referenciais e instrumentos de planeamento adotados pelas diferentes 

entidades outorgantes para enquadramento e orientação da sua atividade, apostando, 

sempre que pertinente e/ou aplicável, em processos de elaboração participados; 

d)o estabelecimento de parcerias orientadas para o desenvolvimento de projetos e 

iniciativas específicas; 

e)o reporte sistemático e regular das atividades e dos projetos em curso por parte das 

entidades outorgantes; 

f)a criação de delegações conjuntas para interlocução institucional com entidades 

terceiras. 

 

2. Sem prejuízo de outras formas e mecanismos de cooperação que venham a ser 

considerados mais adequados e pertinentes, considera-se fundamental consolidar o 

Conselho Municipal de Educação e os Conselhos Gerais das Escolas/Agrupamentos de 
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Escolas como espaços essenciais para a prossecução da finalidade constante da 

Cláusula 1ª. 

Cláusula 3ª 

[Vigência] 

O presente Protocolo de Cooperação produz efeitos após a assinatura pelos 

representantes das partes que o outorgam e vigorará até 31 de Agosto de 2020, podendo 

esta data ser prorrogada por períodos sucessivos de 12 (doze) meses mediante acordo 

formal entre as mesmas nos termos do ponto 2 da Cláusula seguinte. 

 

Cláusula 4ª 

[Disposições Finais] 

1. As dívidas, lacunas, ou outras questões relativas à aplicação do presente Protocolo de 

Cooperação serão oportunamente analisadas e resolvidas de forma conjunta entre as 

partes envolvidas. 

2. Qualquer alteração ou modificação ao presente Protocolo de Cooperação só será válida 

se aceite por todas as entidades outorgantes e formalizada por escrito como adenda ao 

mesmo. 

 

O presente documento é elaborado em número de exemplares igual ao dos Outorgantes 

que o subscrevem. 

 

Serpa, _______ de _______________ de 2017 

 

O Presidente da Câmara 

________________________________________ 

/Tomé Alexandre Martins Pires/ 

 

A Diretora do Agrupamento n.º1 de Escola de Serpa 

________________________________________ 

/Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro/ 

 

O Diretor do Agrupamento n.º2 de Escola de Serpa 

________________________________________ 

/Francisco Manuel Cortez Batista de Lá Féria e Oliveira/ 

 

O Diretor da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

________________________________________ 

/Luís Manuel de Matos Barradas/ 
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17. Proposta de protocolo de colaboração entre o Instituto Politécnico de Beja e o 

Município de Serpa 

De acordo com a proposta da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da seguinte proposta de protocolo, a 

celebrar com o Instituto Politécnico de Beja: 

 
 

PROTOCOLO ESPECIFICO DE COLABORAÇÃO 
CELEBRADO ENTRE O 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA  
E O MUNICIPIO DE SERPA 

 
Considerando que: 
 

a) O Instituto Politécnico de Beja é uma instituição de ensino superior sob a forma de 
pessoa coletiva de direito público, que integra quatro escolas superiores (Escola 
Superior Agrária de Beja; Escola Superior de Educação de Beja; Escola Superior de 
Saúde de Beja; e Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja), globalmente 
orientadas para a prossecução dos objetivos do ensino superior politécnico na região em 
que se encontram inseridas, as quais são associadas para efeitos de concertação das 
respetivas políticas educacionais e de otimização de recursos; 

b) Nos termos da Lei, o Instituto Politécnico de Beja e as suas escolas, no âmbito das suas 
atribuições e visando uma mais adequada prossecução dos seus objetivos, podem 
estabelecer acordos, convénios e protocolos de cooperação com instituições 
congéneres e, bem assim, com outros organismos públicos ou privados, nacionais, 
estrangeiros ou internacionais para realização conjunta de programas e projetos de 
interesse comum; 

c) O desejo de continuar a colaboração entre as duas entidades; e 
d) O reconhecido interesse mútuo no estreitamento da cooperação entre as organizações 

acima identificadas,  
 
 
Celebra-se o presente Protocolo: 
 
Como primeiro outorgante, o INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA, com sede na Rua Pedro 
Soares, em Beja, adiante designado por IPBeja, representado nos termos da Lei e dos seus 
Estatutos, nomeadamente, no artigo 92.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, 
e no artigo 40.º, n.º 2, alínea u) dos Estatutos do IPB, homologados por Despacho de Sua 
Excelência, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em 20 de Agosto de 2008, e 
publicados no Jornal Oficial, o Diário da República, 2.ª Série, n.º 169, de 2 de setembro de 2008, 
representado pelo seu Presidente, Professor Vito José de Jesus Carioca. 
 
Como segundo outorgante, o Município de Serpa pessoa coletiva n.º 501 112 049, com sede na 
Praça da República 7830 Serpa representada pelo seu Presidente, Tomé Alexandre Martins 
Pires 
 
O qual se rege pelas cláusulas seguintes: 
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Cláusula 1.ª 
Objeto 

O presente Protocolo tem como objeto a colaboração da docente da Escola Superior de 
Educação de Beja, Professora Vânia Azevedo Ferreira Brandão Loureiro enquanto especialista 
na área da Organização e Implementação de Programas de Formação no Âmbito do Exercício 
Físico.  
 

Cláusula 2.ª 
Realização das Ações  

No âmbito do presente Protocolo serão efetuadas duas ações de formação perspetivadas para o 
período compreendido entre 28 de janeiro de 2017 e 31 de Dezembro de 2017 (Formação em 
Hidroginástica, níveis I e II). 
A formação em Hidroginástica I está perspetivada para o dia 28 de Janeiro de 2017. 
 

Cláusula 3.ª 
Pagamentos 

1 – O Município de Serpa efetuará o pagamento da colaboração técnica e especializada 
prestada pela docente, a acordar e a especificar por ação. 
2 – O Município de Serpa compromete-se a reembolsar o IPBeja do valor a pagar por ação, pela 
inscrição no Instituto Português do Desporto e Juventude. 
3 - O Instituto Politécnico de Beja remunerará a sua docente, de acordo com as normas legais 
aplicáveis e com as regras que se encontrarem aprovadas no seu Regulamento de Prestação de 
Serviços à Comunidade em vigor na altura da celebração do presente contrato, após o 
recebimento dos pagamentos pelo Município de Serpa.  
4 – A ação de Hidroginástica nível I, a realizar no dia 28 de Janeiro, tem o custo estimado de 250 
euros + IVA, acrescidos de 30 euros para a inscrição da ação junto do Instituto Português do 
Desporto e Juventude. 
5 –O custo da ação de Hidroginástica nível II, a definir de acordo com a proposta a apresentar 
pelo IPBeja, acresce igualmente o valor de 30 euros para a inscrição da ação junto do Instituto 
Português do Desporto e Juventude. 
 

Cláusula 4.ª 
Sigilo 

Os outorgantes garantirão absoluto e reservado sigilo quanto a informações de que venham a ter 
conhecimento relacionadas com as atividades de ambos. 
 

Cláusula 5.ª 
Patentes, licenças e marcas registadas 

São da responsabilidade de ambos os outorgantes o respeito pontual e integral pelos direitos 
decorrentes e emergentes da utilização de marcas registadas, patentes registadas ou licenças 
de acordo com as regras internacionais e comunitárias, bem assim como as internas que 
disciplinem essa matéria.   
 

Cláusula 6.ª 
Resolução e Denúncia do Protocolo 

O incumprimento por uma das partes, dos deveres resultantes do presente protocolo confere á 
outra parte, nos termos gerais de Direito, o direito de rescindir e presente protocolo. 
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O Protocolo foi assinado por ambas as partes. 
 
Serpa, ______de janeirode 2017 
 
 

Pelo Município de Serpa Pelo Instituto Politécnico de Beja 
 

Tomé Alexandre Martins Pires 
 
 

_____________________________ 
(Presidente) 

 

Professor Doutor Vito José de Jesus 
Carioca 

 
_______________________________ 

 

 

18. Flor do Enxoé - Proposta de apoio  

 Exposição do assunto 

Sobre o assunto respeitante ao apoio para a Associação de Solidariedade Social Flor do Enxoé, 

o Gabinete de Ação Social e Educação, refere que, com base numa visão estratégica de 

desenvolvimento social que valorize a capacitação institucional e organizacional, e conscientes 

da importância das Instituições Particulares de Solidariedade Social considera a Câmara 

Municipal de Serpa - Rede Social, uma intervenção prioritária o apoio às IPSS na prossecução 

dos seus objetivos, na resposta às problemáticas sociais identificadas. 

É ainda de referir que a Associação de Solidariedade Social – Flôr do Enxoé, é uma parceira 

ativa da Rede Social deste município, com uma importante intervenção social junto da sua 

população, que vai mais além da população idosa, considerando-se famílias de maior 

vulnerabilidade social. 

 Parecer/Proposta 

Assim, assumido o compromisso de apoio à Associação de Solidariedade Social - Flôr do Enxoé, 

construção de Estrutura Residencial para Idosos, e constando o mesmo no Plano de 

Desenvolvimento Social deste município, dada a sua relevância como resposta social para a 

população idosa, considere-se o apoio financeiro solicitado de 26.260,50€, tendo também por 

conta a ausência de outros financiamentos/programas para tais fins. ----------------------------------- 

 Deliberação 

Face ao exposto e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de 

Solidariedade Social Flor do Enxoé um subsídio no valor de 26.260,50 € (vinte e seis mil 

duzentos e sessenta euros e cinquenta cêntimos), para apoio na reformulação do projeto de 

arquitetura da Estrutura Residencial para Idosos. -------------------------------------------------------------- 
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19. Creche Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição – Proposta de apoio 

 Exposição do assunto 

Relativamente à proposta de apoio para a Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição, o 

Gabinete de Ação Social e Educação, refere que, com base numa visão estratégica de 

desenvolvimento social que valorize a capacitação institucional e organizacional, e conscientes 

da importância das Instituições Particulares de Solidariedade Social considera a Câmara 

Municipal de Serpa - Rede Social, uma intervenção prioritária o apoio às IPSS na prossecução 

dos seus objetivos, execução dos seus planos de ação e melhoria na sua resposta enquanto 

equipamento social deste concelho. 

É ainda de referir que a Creche, Jardim de Infância N. Sr.ª da Conceição, é uma parceira ativa 

da Rede Social deste município, com uma importante intervenção social que vai mais além da 

população infantil, considerando-se por exemplo os estágios de apoio à deficiência, a equipa de 

intervenção precoce, entre outros. 

 Parecer/Proposta 

Assim, assumido o compromisso de apoio às IPSS´s, constando o mesmo no Plano de 

Desenvolvimento Social 2016-2020 deste município, tendo em conta as atuais exigências de 

funcionamento e a sua relevância como resposta social e educacional na União de Freguesias 

de Serpa, propõe-se um apoio financeiro no valor de 15.000 € (quinze mil euros) à Creche, 

Jardim-de-Infância N. Sr.ª da Conceição. -------------------------------------------------------------------------- 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que concorda com este apoio mas o que lamenta é que se 

leve um ano para se fazer isto, tem a ver com a vontade politica de se prestar estas ajudas e a 

envolvência e ainda bem que se apoia as instituições que têm dificuldades, as que têm 

perspetivas e as que têm aspirações de crescer, mas não era necessário aguardar pelo último 

ano do mandato para apoiar, poderia ter sido feito antes porque as situações eram conhecidas. 

O Sr. Presidente disse que a Associação Flor do Enxoé só no final do ano passado é que 

informou sobre o valor da reformulação do projeto; a Fundação Viscondes de Messangil enviou 

para a Câmara em dezembro o estudo prévio e quanto à Creche estava dependente do valor 

que seria prestado pelo Fundo de Socorro Social, que só em dezembro obtiveram a resposta. 

Por isso, em nenhuma das situações seria possível avançar mais cedo com a proposta de apoio.  

 Deliberação 

Face ao exposto 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 Creche Jardim-de-Infância 

Nossa Senhora da Conceição um subsídio no valor de 15.000,00 € (quinze mil euros).  

A Srª Vereadora Isabel Estevens ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por 

se encontrar impedida nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------- 
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20. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 17 referente ao 

dia 24 de Janeiro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos 1.822.372,52 € (um 

milhão, oitocentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e dois euros e cinquenta e dois 

cêntimos) e 148.519,50 € (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e dezanove euros e cinquenta 

cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente.  

 

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

sequência da intervenção do Sr. Vereador Daniel Veiga na última reunião da Câmara, em que 

solicitava que lhe fosse facultado o levantamento entregue na Secretaria de Estado das 

Infraestruturas, relativamente às Estradas Nacionais do concelho, informar que não foi entregue 

qualquer relatório, uma vez que os assuntos foram colocados verbalmente durante a reunião. 

Em relação à EN 260, foi referido que carece de algumas intervenções num curto prazo, uma 

vez que estão agendadas obras apenas para 2018, e gostaríamos de definições sobre o tipo de 

intervenção, mas não souberam responder quais as obras previstas e em relação ao IP 8 não há 

definição nenhuma e foi reforçada essa necessidade de definição, principalmente sobre o 

problema da estrada do Cruzeiro e a perigosidade desse cruzamento. Está prevista intervenção 

em 2018 na estrada Mértola-Serpa e foi solicitado que contemplasse também de Serpa até 

Brinches e que fosse antecipada a data de início das obras, disseram que iriam analisar mas não 

está previsto o troço de Brinches e quanto à data acham complicado que seja antes de 2018.  

Relativamente à Estrada Nacional de Brinches-Vila Nova S.Bento-Pias e que carece de algumas 

intervenções, nomeadamente no Cruzamento de Serpa–Vale de Vargo, a Câmara manifestou a 

sua disponibilidade de comparticipar nessas obras.  

Quanto ao ramal ferroviário Serpa-Beja-Moura, foi colocada a questão às Infra-estruturas de 

Portugal sobre a possível utilização do ramal e dos edifícios e como se poderia proceder à 

retirada dos carris e travessas e ficou combinado que nos seria enviado um protocolo e depois 

de se receber esse documento iremos articular o assunto com as Câmaras de Beja e Moura.  

Em relação ao assunto da Escola Secundária informa que já houve resposta e está agendada 

uma reunião para o dia 1 de fevereiro com o Secretário de Estado responsável pelos assuntos 

do património escolar e o que se pretende saber é o que e para quando a intervenção na Escola 

Secundária, e dar conhecimento de alguns problemas da escola de Vila Nova de S.Bento, da 

Escola Abade Correia da Serra e de Pias. A Câmara irá agendar uma reunião com os diretores 

dos agrupamentos de escolas e com a vereadora do pelouro, para que seja elaborado um 

documento, que será entregue nessa reunião. -----------------------------------------------------------------  

 

 

 



ATA N.º 2/2017 
25 DE JANEIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 30 

 

Interveio em seguida o Sr. Vereador Noel Farinho para dizer que, relativamente às Zonas de 

Atividades Económicas e aquilo que se espera de investimentos nelas, o que querem dizer com 

clareza é que são concordantes, mas que ainda assim é tardio, e diz que estão umas placas 

instaladas desde setembro de 2013 e pouco ou nada foi feito, mas saúdam o facto de se estar 

agora a mexer no assunto e existir agora um projeto para a terceira fase.  

Sobre a escola secundária, diz que ficam confortados, por finalmente o município ter marcada 

uma reunião com a Tutela e deixa um apelo no sentido de se envolver na solução. A escola não 

foi mapeada em tempo útil para intervenção e agora está finalmente mapeada e a câmara pode 

ter um papel importante para encontrar uma solução conjunta para aquele problema. -------------- 

 
Relativamente às zonas industriais, o Sr. Presidente respondeu que a aquisição de terrenos não 

é pouco, e lembra que foram adquiridos terrenos em Vila Nova para a construção de mais alguns 

lotes, em Serpa concluiu-se a compra dos terrenos, um investimento de cerca de 150.000 euros 

e quanto às placas, elas têm uma função informativa e estávamos expectantes quanto ao quadro 

comunitário, se poderíamos avançar com alguma candidatura para serem contempladas e 

durante o ano passado soubemos que não era possível, o que criou um impasse, mas 

relativamente à terceira fase da zona industrial de Serpa iremos avançar com o estudo prévio.  

 
Interveio em seguida o Sr. Vereador Daniel Veiga, considerando que retomou as suas funções 

de vereador, levanta a questão da representação nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de 

Escolas, tendo o Sr. Presidente respondido que durante o período de suspensão de mandato, foi 

eleito o vereador Noel Farinho, pelo que, deve o assunto ser analisado entre ambos, para que 

depois possa ser agendado numa próxima reunião da Câmara Municipal.  

O Sr. Vereador Daniel Veiga lembra que há algum tempo, tinha sido solicitado o agendamento 

de uma reunião com os técnicos da Câmara para saber o ponto da situação das candidaturas e 

financiamentos.  

Aborda ainda a questão da inoperacionalidade das bicicletas que a autarquia adquiriu e que se 

destinavam ao uso dos munícipes e visitantes e solicita também esclarecimentos sobre os 

procedimentos concursais internos e externos de pessoal, qual o ponto da situação dos que 

estão a decorrer e quais os que estão previstos iniciar.  

Relativamente aos procedimentos concursais, o Sr. Presidente respondeu que é possível obter 

informação e acompanhar o prosseguimento de todos os que estão em curso, através do site da 

autarquia e em relação a futuras aberturas, essa informação consta do nosso Mapa de Pessoal, 

mas nos próximos dias não se irão iniciar novos procedimentos concursais relativamente aos 

lugares que constam do Mapa de Pessoal e estão na fase final os concursos de assistentes 

administrativos, de proteção civil e de arqueologia. Possivelmente terá que ser reforçado o 
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número de fiscais, dado que um dos fiscais passou para a área do ambiente, mas na devida 

altura será solicitada a respetiva alteração ao Mapa de Pessoal.  

A questão das bicicletas, é um assunto que está interligado com o Cartão Serpa Terra Forte, que 

neste momento se encontra em análise a sua reformulação, que permitirá ter duas vertentes, o 

desconto aos munícipes e o desconto para os visitantes. Por uma questão de segurança, 

principalmente durante a noite, está a pensar-se que as bicicletas possam ficar no jardim 

municipal e no parque de campismo, onde estarão sempre acessíveis durante o dia.   

Sobre a reunião com os técnicos da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, refere que poderá 

tratar-se desse assunto, mas pode também adiantar alguma informação sobre as candidaturas. 

Refere que elas estão essencialmente divididas em quatro tipos; a contratualização com a 

CIMBAL; o PEDU; as candidaturas conjuntas com outros municípios e outras candidaturas que 

não estão incluídas na contratualização. Algumas dizem respeito a obras físicas, como a 

requalificação do jardim e do mercado municipal, outras a ações imateriais, nomeadamente o 

melhoramento da Componente da Apoio à Família e do ATL; temos ainda as candidaturas da 

requalificação do museu etnográfico, da galeria de arte contemporânea e o museu para as obras 

do SAM. No âmbito do PEDU, no primeiro trimestre iremos avançar com a candidatura de duas 

ruas em Serpa – Rua dos Fidalgos e Rua das Portas de Beja, bem como a requalificação do 

Largo do Salvador.    

Temos ainda candidaturas a aguardar resposta, como o apoio ao Encontro de Culturas, à Feira 

do Queijo e à Feira Histórica, a melhoria do acesso a Brinches, a aquisição de canoas. Temos 

ainda a candidatura no âmbito do património turístico e natural, respeitante aos passadiços do 

Pulo do Lobo e a promoção de “Serpa Terra Forte”. 

Somos ainda parceiros numa candidatura com o município de Mértola para a criação do 

geoparque, foi aprovado o documento de diagnóstico, pretendendo-se detetar os pontos de 

interesse geológico e depois definir a área do parque.  

Temos ainda candidaturas em parceria com a APROSerpa, a Cultbéria, a Associação de Defesa 

do Património de Mértola, o Instituto Politécnico de Beja e a Associação Nacional de Jovens 

Empresários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 

 Pedidos de autorização de queimadas 
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 Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações 

Conexas 

 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Pedido de comparticipação financeira 

para o projeto de requalificação do equipamento informático da Escola Básica de 

Pias 

 Pedido de certificação de nome de rua 

 CIMBAL – Comparticipação dos municípios associados para 2017 

 Direito de preferência do prédio sito na Estrada de S. Brás, lote 4, em Serpa 

 Reversão de parcela de terreno 

 1ª Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 1ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 Proposta de protocolo a celebrar com a Fundação Viscondes de Messangil 

 Proposta de Contrato Programa para o Desenvolvimento Cultural 2017 

 Descontos no acesso às piscinas de Serpa e Pias 

 Pedido de isenção de pagamento de IMT – Projeto de emparcelamento simples 

 Proposta de protocolo de cooperação para a promoção do sucesso escolar no 

concelho de Serpa 

 Proposta de protocolo de colaboração entre o Instituto Politécnico de Beja e o 

Município de Serpa 

 Flor do Enxoé - Proposta de apoio  

 Creche Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição – Proposta de apoio 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 12H00 da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

e artigo 16.º do Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de outubro de 2013, para secretariar as 

reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo. ---------------------------------------------------------------- 

 

     O Presidente                A Secretária 

 

         _________________________              __________________________ 

               (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                    (Anabela Baleizão Cataluna) 
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