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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 3/2017 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 8 

DE FEVEREIRO DE 2017 

 

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

no dia 8 de fevereiro 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 2/2017 

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 2, relativa à reunião realizada no dia 25 de janeiro, a qual foi 

previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade. ------------------- 

 

Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 

alínea o) e art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, 

constam os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. Licenças de recinto improvisado 

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 o seguinte despacho proferido pelo Sr.Presidente, 

respeitante ao licenciamento de recinto improvisado: ------------------------------------------------------- 

 

Requerente Atividade/local Doc. 

Entrada 

Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Associação de 

estudantes da 

escola Secundária 

de Serpa 

Festa da cerveja no 

Pavilhão de 

Exposições de 

Serpa 

902 

2017.01.18 

28 de janeiro 2017.01.27 

 

 

 

2. Certificação de nome de rua 

Na sequência do requerimento de Maria João Laneta Carrasco e de acordo com o parecer 

técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 21 de dezembro do 
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ano transato, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que a atual Rua 

Soldados de Portugal, em Pias, anteriormente era designada por Rua de São Bento. ---------------- 

 

3. Proposta de 3ª alteração ao loteamento da Zona de Atividades Económicas de Vila 

Nova de S.Bento 

 Exposição do assunto 
Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 
datada de 26 de janeiro do corrente ano: 
 
«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, promovida pelo município, aprovada em reunião de 06-07-2016. Posteriormente foi 
requerida uma alteração aos lotes 26,27 e 28, aprovada em reunião de câmara municipal de 17 
de agosto de 2016, o que se traduziu na 2.ª alteração ao loteamento. 
O pedido de alteração do loteamento agora em apreciação incide sobre a mesma área de 
intervenção da 2.ª alteração e constitui a 3.ª alteração ao LM ZAE_VNSB. 
 
Instrução do processo: 
•Certidões da Conservatória de Registo Predial referentes aos prédios objeto de alteração. 
•Memória descritiva e justificativa; 
•Planta de localização (desenho n.º 2); 
•Planta da situação existente (desenho n.º 3); 
•Planta de síntese – Proposta de alteração (desenho n.º 4); 
•Termos de responsabilidade do autor e coordenador do projeto; 
•Ficha de elementos estatísticos. 
 
Identificação dos prédios objeto de alteração de licença de loteamento: 
São apresentadas as certidões da Conservatória do Registo Predial (CRP) referentes aos lotes 
28 e 26. De acordo com a respetiva certidão o lote 28 está descrito sob o n.º 3684/20070320, 
Freguesia de Vila Nova de São Bento, tendo resultado da anexação dos prédios 3578/20060511 
e 3578/2006/05/11. O lote 26 está descrito sob o n.º 3577/20060511 da mesma freguesia. 
Relativamente ao lote 28 o sujeito ativo é Carlos Romeiro, Comércio e Distribuição de Bebidas, 
Lda. O sujeito ativo do lote 26 é Vilabento, Comércio e Distribuição de Bebidas, Lda. 
 

A 2.ª alteração ao loteamento da ZAE de VNSB resultou na junção dos lotes 26, 27 e 28 num 
único lote que se designou de 27 conforme a planta da situação existente que instrui o processo 
em análise. 
 
Legitimidade do requerente: 
O requerimento de licenciamento da operação urbanística – alteração de loteamento – é 
efetuado por Carlos Alberto Dias Romeiro, na qualidade de sócio – gerente das empresas Carlos 
Romeiro, Lda. e Vilabento Lda. 
Consultada a certidão permanente de ambas as empresas verifica-se a legitimidade do 
requerente para promover a operação urbanística. 
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Enquadramento em instrumentos de planeamento territorial: 
Para a Vila Nova de São Bento está em vigor o Plano de Urbanização (PUVNSB) publicado pelo 
Aviso n.º 8834/2015, de 11 de agosto. 
O Loteamento Municipal da ZAE_VNSB está abrangido, nos termos do PUVNSB, pela categoria 
Solo Urbanizado – Zona de Atividades Económicas, cujos parâmetros se apresentam no 
seguinte extrato do regulamento: 
 

 
 

 

Proposta: 
A proposta de alteração ao loteamento tem como objetivo, proceder à divisão do lote 27 
(resultante da 2.ª alteração) originando três lotes, designados 26, 27 e 28, nos mesmos termos 
da configuração do loteamento original. 
 

 

 

Apreciação da proposta: 
A alteração agora proposta está conforme o PUVNSB 

 

Procedimento de alteração à licença: 
Nos termos do n.º8 do artigo 27.º do RJUE as alterações à licença de loteamento, com ou sem 
variação do número de lotes, que se traduzam na variação das áreas de implantação, de 
construção ou variação do número de fogos até 3%, desde que observem os parâmetros 
urbanísticos ou utilizações constantes de plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do 
território, são aprovadas por simples deliberação da câmara municipal, com dispensa de 
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quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis. 
Na proposta de alteração em apreciação não existe aumento da área de construção. Existe 
recomposição de um lote em três, o que corresponde ao regresso à situação original, em termos 
de número de lotes. 
Assim sendo, atendendo a que a alteração está conforme os parâmetros urbanísticos do 
PUVNSB a alteração ao loteamento reúne condições para aprovação nos termos do referido n.º8 
do artigo 27.º. 
 

 Parecer/Proposta 
O pedido de alteração do Loteamento da ZAE de VNSB com o fim de proceder à divisão do lote 

designado 27, em três lotes designados 26, 27 e 28, que correspondem à configuração original 

do loteamento e com usos de “Industria / Armazenagem / Comércio / Outros” está conforme o 

PUVNSB, reunindo condições para ser aprovado. 

Face ao exposto, nos termos do artigo 26.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

propõe-se para aprovação a proposta de alteração ao loteamento a qual constitui a 3.ª Alteração 

ao Loteamento Municipal da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento.»  

 

 Deliberação 

Face ao exposto, nos termos do artigo 26.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, a 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a proposta de 3ª alteração ao Loteamento 

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

 

4.  Constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua da Igreja, n.º 7 e 9 

em Vila Nova de S.Bento 

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

de 26 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de 

propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua da Igreja, n.º7 en.º9, de acordo com as 

frações que se descrevem:  

 

FRAÇÃO A – Rés-do-chão, destinada a habitação, composto por um hall, duas salas, quatro 

quartos, três zonas de circulação, duas instalações sanitárias, duas cozinhas, um alpendre, 

arrumos e um quintal. 

Área total de 542,19 m2. 

Área coberta de 257,56 m2. 

Área descoberta de 284,63 m2. 

Comunica diretamente para a via pública, pela rua da Igreja, n.º 7. 

 

FRAÇÃO B – Rés-do-chão e primeiro andar, destinado a habitação, composto por uma zona de 

entrada e garagem, um quintal, um terraço acessível, duas zonas de circulação, uma cozinha, 

arrumos, três quartos e duas salas. 

Área total de 578,30 m2. 
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Área coberta de 199,46 m2. 

Área descoberta de 378,84 m2. 

Comunica diretamente para a via pública, pela rua da Igreja, n.º 9. 

São comuns a todas as frações, conforme disposto no Artigo 1421º do Código Civil: 

a) O solo, bem como os alicerces, colunas, pilares, paredes-mestras e todas as partes restantes 

que constituem aestrutura do prédio; 

b) O telhado, ou terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso de qualquer fração; 

c) As entradas, vestíbulos, escadas e corredores de uso ou passagem comum a dois ou mais 

condóminos; 

d) As instalações gerais de águas eletricidade, aquecimento, ar condicionado, gás, 

comunicações e semelhantes. 

As frações A e B constituem unidades independentes, distintas e isoladas entre si, comunicando 

diretamente para a via pública, preenchendo os requisitos dos Artigos 1414º e 1415º do Código 

Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

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

prédio sito na Rua Quente, n.º 5 e 7, em Serpa 

 Exposição do assunto 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara municipal pode a 

todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução 

de obras de conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de 

salubridade. 

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

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

transcrito, respeitante aos trabalhos a realizar pelos proprietários do n.º 5 da Rua Quente, em 

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

 

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

prédio sito na Rua da Ladeira, n.º 7 e 11, em Serpa 

 Exposição do assunto 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara municipal pode a 

todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução 

de obras de conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de 

salubridade. 

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

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

transcrito, respeitante aos trabalhos a realizar pelos proprietários do n.º7 da Rua da Ladeira, em 

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

 

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

prédio sito na Rua Jogo dos Paus, n.º 31 em Pias 

 Exposição do assunto 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara municipal pode a 

todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução 

de obras de conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de 

salubridade. 

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

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

transcrito, respeitante aos trabalhos a realizar pelos proprietários do imóvel sito na Rua Jogo dos 

Paus, n.º 31 em Pias. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 7ª Fase 

 Exposição do assunto 
No cumprimento das competências da Câmara Municipal no âmbito de Ação Social Escolar aos 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente alimentação, alojamento e auxílios 

económico para material escolar e livros escolares, previstas na alínea hh) do nº 1 do artigo 33º 

da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, o Gabinete de Ação Social e Educação apresenta a 

listagem com indicação dos pedidos de apoio que deram entrada após as anteriores 

deliberações de câmara sobre o assunto. 

O posicionamento dos alunos foi efetuado conforme previsto no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de 

Março e de acordo com as medidas definidas no Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto do 

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da administração Escolar, com as alterações 

introduzidas pelo Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho. 
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Para atribuição deste apoio a Gestão financeira procedeu aos seguintes cabimentos: 

 

  Fornecimento Refeições Oferta Material Escolar 
 
Agrupamento n.º 1 

1.º Ciclo Serpa Compromisso n.º 17270  
Compromisso n.º 16222 1.º Ciclo Vales Mortos Compromisso n.º 17271 

1.º Ciclo Pias Compromisso n.º 17272 

Agrupamento n.º 2 1.º Ciclo Vila N. S. Bento Compromisso n.º 17274 Compromisso n.º 16224 

Centro Social e Paroquial de Brinches Compromisso n.º 17273 --------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a informação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os 

seguintes auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 

2016/2017 (7ª fase): 

 

Agrupamento N.º 1 Escolas de Serpa(Serpa; Vales Mortos; Pias; Brinches e Vale de Vargo) 

EB1 Pias – Escalão A 

Nome do Aluno 
Aluno com 

NEE  
Subsídios 

Refeição e Material Escolar  

Subsídio 

Alojamento  

Gilberto Padeiro Figueira ------------- X ------------- 

Jéssica Paradeiro Figueira ------------- X ------------- 
Lilia da Encarnação Carapinha  X  

Naida Manano Figueira ------------- X ------------- 
 

 

 

9. Projeto de instalação da Casa da Juventude 

 Exposição do assunto 

Foi analisada a seguinte informação dos respetivos Serviços Técnicos da Autarquia: 

 

«Procedeu-se à análise do Projeto de Reabilitação e Adaptação do Edifício Escolar – Polo 2 

em Casa da Juventude, em Serpa, executado pela empresa LANDMARK (Sala Trinta, Lda), o 

qual teve como base um caderno de encargos elaborado pelos serviços técnicos da Câmara 

Municipal de Serpa e a Requisição Externa 289/2017. 

 

De forma sucinta, e transcrevendo a descrição do técnico autor do projeto, “A reabilitação e 

refuncionalização do edifício, que para além do valor patrimonial tem também valor simbólico, 

uma vez que a sua utilização sempre esteve ligada aos mais jovens e à difusão de 

conhecimento, vai permitir criar um espaço de portas abertas a todos os que o procurem, 

funcionando com cedência de salas com diferentes características. Sem custos de aluguer, 

permitirá atrair e manter em atividade os jovens, que podem desenvolver os seus projetos em 

grupo ou isoladamente, nas várias áreas. 
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Cria-se assim um ambiente acolhedor e inspirador, de desenvolvimento de ideias e de projetos, 

um ponto de encontro, de diálogo e de criação baseado no conceito de partilha de recursos e de 

experiências.  

O projeto de requalificação e adaptação da antiga escolaprevê a criação de um conjunto 

de quatro salas inseridas no edifício principal, destinadas uma delas a um estúdio de 

música, outra a sala de trabalho partilhado e duas salas polivalentes instaladas no piso 

superior. Servidas através de um átrio comum aos dois pisos, este dá acesso ainda a um 

conjunto de instalações sanitárias e balneários de apoio às atividades no exterior.   

Quanto ao edifício da cantina, este passará a ser um alojamento de caracter temporário, 

permitindo aos utilizadores das salas polivalentes e estúdio, alojamento durante o 

desenvolvimento do projeto. Com capacidade para oito pessoas, as camaratas estão 

divididas por sexo, cada uma delas com instalação sanitária e cozinha partilhada. Servida, 

através de um pátio exterior existente, dá acesso a um Hall de distribuição para os 

quartos, para a cozinha e para uns arrumos onde se podem guardar os pertences mais 

volumosos. 

O espaço exterior, por sua vez, é um local perfeito para a prática de atividades ao ar livre, 

de descontração, de inspiração e incentivo à criação. Atualmente confinado por muros, 

propõe-se assim a sua ligação à cidade, através da demolição dos mesmos, permitindo a criação 

de um espaço urbano contínuo e permeável à comunidade. (..)” 

Do equipamento técnico, de referir que são propostas intervenções ao nível do equipamento de 

deteção, alarme e extinção de incendio em ambos os edifícios. Também incluído na 

intervenção proposta, a melhoria das condições energéticas dos edifícios, como é exemplo a 

substituição das caixilharias em madeira dos vãos existentes (janelas) por caixilharias de 

alumínio com vidro duplo adequadas ao clima local. Encontra-se ainda prevista a instalação de 

equipamento solar térmico para produção e abastecimento dos edifícios de águas 

quentes. 

 

No edifício “Escola Primária” a instalação elétrica existente não se prevê ser substituída ou 

modificada, sendo no entanto prevista a sua total reformulação no edifício “Cantina”, por força da 

intervenção em paramentos interiores e criação de novos espaços com utilizações diferentes das 

atuais. 

É também proposta a reformulação da rede de ITED existente no edifício “Escola Primária” e a 

execução de instalação deste tipo no edifício “Cantina”. 

A intervenção proposta tem um custo estimado de 41.938,71€ ao qual acresce o valor do IVA à 

taxa legal em vigor; 

O prazo de execução previsto pelo projetista é de 12 semanas.» -------------------------------------- 
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 Intervenções 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que, face ao projeto apresentado, concordam com a 

intervenção, mas parece existir uma duplicação de coisas já existentes, como é o caso do 

estúdio de gravação de música, e questionam se o projeto terá em conta os reais interesses dos 

jovens, uma vez que essa necessidade já está provida. ----------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente explicou que não se trata de um estúdio de gravação, mas de uma sala com 

isolamento sonoro para permitir os ensaios e neste momento, o edifício já está cedido para 

ensaios de bandas e grupos musicais. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga questionou ainda se na intervenção também estaria incluído o 

parque infantil que se situa junto ao Polo 2, tendo o Sr. Presidente respondido que a intervenção 

abrange apenas o recinto escolar. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Reabilitação e Adaptação 

do Edifício Escolar – Polo 2 em Casa da Juventude, em Serpa, executado pela empresa 

LANDMARK (Sala Trinta, Lda), o qual se anexa à presente ata, em formato digital, dela fazendo 

parte integrante.  

 

10. Adenda ao contrato de empréstimo celebrado com a Caixa Geral de Depósitos 

em 26 de junho de 2016 

 Exposição do assunto 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 

informação datada de 2 do corrente mês de fevereiro, refere que, na sequência do envio ao 

Tribunal de Contas do Contrato Referência 9015/008459/491, outorgado com a Caixa Geral de 

Depósitos, para concessão de empréstimo no valor de 750 000,00€, veio aquela Instituição 

questionar “o motivo porque na clausula 3 do contrato, não foi concretizado cada um dos 

investimentos (em conformidade com a inscrição dos mesmos no PPI), bem como, a omissão da 

correspondente verba do empréstimo que lhes foi afeta (…)”. 

Em conformidade e de forma a ultrapassar a reserva colocada pelo Tribunal de Contas, 

contactou-se a Caixa Geral de Depósitos, visando a outorga de Adenda ao Contrato. 

 Proposta 

Nestes termos e obtido o acordo da Caixa Geral de Depósitos, propõe-se que a referida Minuta 

seja presente à próxima reunião da Câmara Municipal para apreciação e deliberação. 
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 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, deliberou, por maioria, com a abstenção dos 

eleitos do PS, aprovar a seguinte minuta da adenda ao contrato de empréstimo celebrado entre 

a Caixa Geral de Depósitos e o Município de Serpa em 23 de junho de 2016:  

 

 

11. Pedido de reconhecimento de interesse público municipal  

 Exposição do assunto 
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Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica, datada de 3 do corrente mês de fevereiro: 

«Pelo documento anexo vem a Requerente, sociedade “Lagar do Vale – Produção e 

Transformação de Azeite Lda.”, requerer a emissão de declaração emitida pela Assembleia 

Municipal de Serpa, comprovando que o projeto a desenvolver, em área da Reserva Agrícola 

Nacional, é considerado de interesse público municipal. 

Isto posto, cumpre informar: 

De harmonia com o disposto no artigo 25º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, que aprovou o 

regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional, “podem ser autorizadas, a título excecional, 

utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN para a realização de ações de relevante 

interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho dos membros do Governo 

responsáveis pela área do desenvolvimento rural e demais áreas envolvidas em razão da 

matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na 

RAN”. 

Acrescentam os n.ºs 2 e 3, alínea a), do mesmo dispositivo, que o pedido de reconhecimento 

das ações de relevante interesse público é formalizado através de requerimento apresentado na 

DRAP territorialmente competente e dirigido ao membro do Governo responsável pela área do 

desenvolvimento rural, acompanhado, nomeadamente de “declaração emitida pela Assembleia 

Municipal do concelho onde se pretende realizar a ação, comprovando que o projeto é 

considerado de interesse público municipal”. 

Para efeitos de emissão da requerida declaração de interesse público municipal, a Requerente 

junta uma memória descritiva e justificativa, com caracterização bastante extensa e 

pormenorizada do projeto a desenvolver. 

Também se confirma a localização do projeto em área do concelho de Serpa, mais 

concretamente, no prédio rustico inscrito na matriz cadastral da União das Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), sob o artigo 25 – Secção 1B, conforme caderneta predial que se 

anexa. 

 Proposta 

Em face ao exposto e considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos do disposto 

no artigo 33º, n.º 1, alínea ccc), da Lei n.º 73/2015, de 12 de setembro, apresentar propostas à 

Assembleia Municipal sobre matérias da competência desta, propõe-se que o presente 

requerimento seja apreciado na próxima reunião da Câmara Municipal de Serpa e remetido à 

Assembleia Municipal para deliberação. 

Foi distribuída por todos os eleitos, a memória descritiva do referido projeto, a qual consta de 

pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------------- 
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 Intervenções 

O Sr. Vereador Daniel Veiga interveio para dizer que não são contra um investimento desta 

envergadura, mas gostavam que a sociedade tivesse sede em Serpa, o que não desvirtua o que 

o projeto tem de bom, mesmo não estando sedeada em Serpa. Pensando na defesa do 

ambiente e dos cidadãos, e sabendo as entidades que regulam estes assuntos e de alguma 

forma são elas que decidem se os projetos avançam, e atendendo ao que já existe nos 

concelhos de Moura, Ferreira e Serpa de olival intensivo, considera que se deveria começar já a 

pensar em planos ambientais de prevenção, tentar regular uma faixa à volta das populações que 

inibisse o arranque de árvores centenárias e a cultura de olival intensivo e talvez discutir estes 

assuntos com outros municípios e questiona se no nosso PDM poderia ser incluída essa faixa de 

proteção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente respondeu que a questão é pertinente e deve ser tratado em sede de revisões 

do PDM, mas é difícil e só se houver legislação que potencie isso. ---------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea ccc), da Lei n.º 73/2015, de 12 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal que se pronuncie 

sobre o pedido da sociedade “Lagar do Vale – Produção e Transformação de Azeite Lda.”, 

respeitante à declaração de interesse público municipal, do projeto a desenvolver no prédio 

rustico inscrito na matriz cadastral da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), 

sob o artigo 25 – Secção 1B. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

12. 13ª Edição do Festival Terras Sem Sombra – Proposta de apoio 

 Exposição do assunto 

No âmbito da parceria entre o município, o Departamento do Património Histórico e Artístico da 

Diocese de Beja, sete municípios do Baixo Alentejo e a Agência Regional de Promoção Turística 

do Alentejo, para a realização da 13.ª edição do Festival Terras sem Sombra, realizar-se-á um 

concerto de apresentação do mesmo em Sevilha, no Consulado Geral Português, em que o 

Cante e o Flamenco serão consagrados. 

Para a prossecução desta ação foi solicitado por parte do Departamento do Património da 

Diocese de Beja, um apoio de 1005,06 euros a cada município envolvido. 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 14036/2017. ----------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, no âmbito da 13ª edição do 

Festival Terras Sem Sombra, atribuir à Diocese de Beja um apoio financeiro no valor de 

1005,06€ (mil e cinco euros e seis cêntimos). -------------------------------------------------------------------- 
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13. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 27 referente ao 

dia 7 de fevereiro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.543.988,41 (um 

milhão, quinhentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e oito euros e quarenta e um 

cêntimos) e 72.374,84 (setenta e dois mil, trezentos e setenta e quatro euros e oitenta e quatro 

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

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos e na sequência das questões 

levantadas pelo Sr. Vereador Daniel Veiga numa anterior reunião da Câmara sobre o processo 

das obras na casa da Srª Ana Pires Arruda, o Sr. Presidente informou que já existe um 

levantamento da situação, o processo deu entrada em agosto de 2015, foi efetuada vistoria em 

setembro desse ano, foram solicitados outros tipos de ensaio na habitação, a senhora começou 

a fazer as obras, entretanto as obras pararam, pois o nível de humidade era muito grande, e a 

requerente foi indemnizada. No entanto, logo que os serviços terminem a informação exaustiva 

que está a ser feita sobre o prosseguimento deste processo desde o seu início, será a mesma 

entregue aos vereadores.  

Informa ainda que ontem realizou-se a reunião no Ministério da Educação, com a Secretária de 

Estado Adjunta Alexandra Leitão, sobre a situação da escola secundária e neste momento, não 

há projeto nenhum, nem garantia de verba nenhuma. Existe a possibilidade do município, 

através da CIMBAL, usar uma verba do fundo comunitário para a realização da obra. O valor 

previsto de uma candidatura é de um milhão e duzentos mil euros, mas de acordo com os 

levantamentos que foram efetuados ao longo do tempo, estimam os custos da obra em três 

milhões e quinhentos mil euros. Foi-lhes transmitido que estamos disponíveis para colaborar, 

mas tem que se definir como, quando e onde e neste momento, ainda não há nada de concreto 

definido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que percebe as interrogações da Câmara neste processo, 

mas considera que não deixa de ser missão da Câmara tudo aquilo que é interesse municipal, 

no entanto, parece que há uma aproximação a uma solução que se saúda, e na qualidade de 

vereadores irão ouvindo as informações do Presidente sobre o andamento do processo e 

fazendo com os seus próprios meios a pressão possível.  

A Srª Vereadora Paula Pais questionou sobre a situação em que se encontra a requalificação do 

mercado municipal, após a reunião que ia decorrer com os comerciantes, tendo o Sr. Presidente 

informado que continuam as conversações com os vendedores e foi-lhes colocada a hipótese da 

Câmara pagar uma percentagem de aluguer dos espaços, pois parece ser o mais vantajoso e a 

percentagem de apoio seria em função das lojas que venham a arrendar. O concurso para a 

obra está a ser preparado e prevê-se que todo o procedimento possa demorar cerca de três 

meses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: --------------------------------------------------------------- 

o Licenças de recinto improvisado 

o Certificação de nome de rua 

o Proposta de 3ª alteração ao loteamento da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova 

de S.Bento 

o Constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua da Igreja, n.º 7 e 9 em Vila 

Nova de S.Bento 

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

sito na Rua Quente, n.º 5 e 7, em Serpa 

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

sito na Rua da Ladeira, n.º 7 e 11, em Serpa 

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

sito na Rua Jogo dos Paus, n.º 31 em Pias 

o Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 7ª Fase 

o Projeto de instalação da Casa da Juventude 

o Adenda ao contrato de empréstimo celebrado com a Caixa Geral de Depósitos em 26 de 

junho de 2016 

o Pedido de reconhecimento de interesse público municipal  

o 13ª Edição do Festival Terras Sem Sombra – Proposta de apoio 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H15 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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ANEXO 1– Projeto de Reabilitação e Adaptação do Edifício Escolar – Polo 2 em Casa da 

Juventude 

 

 

ANEXO 2 – Pedido de reconhecimento de interesse público municipal – Memória descritiva 

 

 

 

 

 

 

 

 


