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ATA N.º 5/2017 

 

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

DE MARÇO DE 2017 

 

No Salão Polivalente de Pias, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 8 de março 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 4/2017 

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 4, relativa à reunião realizada no dia 15 de fevereiro, 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. Aditamento ao acordo de transação com a AGDA, assinado a 24 de abril de 2016 

2. Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

3. Pedido de reconhecimento de interesse público 

4. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

5. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos 

6. Acordos de execução 

7. 3ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

8. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

9. Licenças de recinto improvisado 

10. Licença para recinto itinerante – Circo Royal 

11. Sociedade Luso União Serpense - Licenciamento para realização de Passeio de BTT – 

Ratificação 

12. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Licenciamento para realização do “II 

Trail Ribeira de Limas”- Ratificação 

13. Destaque de parcela – Casa dos Magistrados 

14. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2017 

15. Venda de lote de terreno no Monte da Vinha, em Vila Nova de S.Bento 

16. Grupo Musica “Os Vocalistas” – Pedido de apoio 

17. Futebol Clube de Serpa – Atribuição de subsídio (prémio objetivo) 
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18. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Apoio para o II Trail Ribeira de Limas 

19. Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de atribuição de subsídio  

20. Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Pedido de apoio  

21. Grupo Coral Feminino Madrigal – Pedido de apoio 

22. Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” – Pedido de apoio  

23. Associação “A Musica Portuguesa a Gostar Dela Própria” – Documentário “Os 

Cantadores de Paris” – Pedido de apoio 

24. CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa – Proposta de 

cedência de gabinete 

25. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Fonte do Hortezim, n.º 23 em 

Serpa 

26. Aumento de compartes do prédio denominado “Lagoa do Moinho”, na freguesia de Pias 

27. AD 19/2016 – Aquisição de serviços para a auditoria externa às contas do Município, 

ano de exercício 2017 – Renovação de contrato 

28. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro ao prédio 

sito na Rua de Santo António, n.º 5 r/c e n.º 5 1.º Dto. em Serpa 

29. Proposta de atribuição de subsídio às Associações para o ano de 2017 

30. Assuntos gerais de interesse autárquico 

31. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Aditamento ao acordo de transação com a AGDA, assinado 

a 24 de abril de 2016 

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

dia 23 de fevereiro, de acordo com o disposto no artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 

deliberou, maioria, com as abstenções do PS e os votos a favor da CDU e PSD, aprovar a 

celebração do aditamento ao Acordo de Transação, celebrado com a Águas Públicas do Alentejo 

em 29 de abril de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

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

dia 23 de fevereiro, de acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e PSD e os 

votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de 

Investimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Pedido de reconhecimento de interesse público 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no 

dia 23 de fevereiro deliberou, por unanimidade, declarar de interesse público municipal, o projeto 

a desenvolver pela sociedade “Lagar do Vale – Produção e Transformação de Azeite Lda.”, no 
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prédio rustico inscrito na matriz cadastral da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria), sob o artigo 25 – Secção 1B. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 

23 de fevereiro, nos termos da alínea o), do n.º 1, do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

deliberou por unanimidade, aprovar a alteração ao Mapa de Pessoal. ----------------------------------- 

 

5. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – 

Repartição de encargos 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no 

dia 23 de fevereiro deliberou, por unanimidade, autorizar a seguinte repartição de encargos de 

verbas para os anos de 2018 e 2019, respeitante ao fornecimento de energia elétrica em 

mercado livre: 

Valor Global S/ 
IVA 

Valor Global C/ 
IVA 

2017 2018 2019 

Valor S/ IVA Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA 

1.125.000,00 € 1.383.750,00 € 281.250,00 € 345.937,50 € 562.500,00 € 691.875,00 € 281.250,00 € 345.937,50 € 

 

 

6. Acordos de execução 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 

23 de fevereiro, nos termos do artigo 25º, n.º 1, alínea k), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do reforço de verba, no âmbito dos Acordos 

de Execução, nos termos propostos pela Câmara Municipal. -----------------------------------------------  

 

7. 3ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de 

Investimentos  

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

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

3ª alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, conforme documentos que 

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

 

8. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

8.1.Comissão de Festas das Santas Cruzes 

Na sequência do solicitado pela Comissão de Festas das Santas Cruzes, através de Pretensão 

n.º 2737 datada de 17 de fevereiro do corrente ano, e de acordo com o parecer dos respetivos 

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

€ para a iniciativa Musica ao Vivo, respeitante ao baile realizado no dia 25 de fevereiro. ----------- 

 

 

8.2. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria 

Na sequência do solicitado pela Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria, através de 

Pretensão n.º 2395 datada de 13 de fevereiro do corrente ano e de acordo com o parecer dos 

respetivos serviços, 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 no valor de 33,66 €, referente à organização do “II Trail 

Ribeira de Limas”, que se realizou no dia 29 de fevereiro. ---------------------------------------------------- 

 

8.3. Circo Royal 

Na sequência do solicitado por Paulo Jorge da Costa Pereira (proprietário do Circo Royal), 

através de email datado de 5 de janeiro do corrente ano e de acordo com o parecer dos 

respetivos serviços, 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 o Circo 

Royal da licença de instalação e recinto improvisado, no valor de 15,00 €/dia, para a 

apresentação de espetáculos entre os dias 1 e 9 de abril do corrente ano. ------------------------------ 

 

8.4. Associação de Futebol de Beja 

Na sequência do solicitado pela Associação de Futebol de Beja, através de email datado de 6 de 

fevereiro do corrente ano e de acordo com o parecer dos respetivos serviços, 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, no valor 

de 37,50 €,de utilização do Parque Desportivo de Serpa, no dia 19 de fevereiro para treino da 

seleção distrital de futebol masculino sub 13. ------------------------------------------------------------------ 

 

8.5. Comissão de Festas de Ficalho 

Na sequência do solicitado pela Comissão de Festas de Ficalho através de Pretensão n.º 2700 

datada de 17 de fevereiro do corrente ano e de acordo com o parecer dos respetivos serviços, 

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 €, para os bailes realizados nos dias 25 e 27 de 

fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8.6. Sociedade Luso União Serpense 

Na sequência do solicitado pela Sociedade Luso União Serpense, através de Pretensão n.º 3157 

datada de 23 de fevereiro do corrente ano e de acordo com o parecer dos respetivos serviços, 

nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 
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Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquela Sociedade do 

pagamento da taxa no valor de 33,66 €, respeitante ao alvará de licença para organização do 

Passeio de BTT, realizado no dia 26 de fevereiro. --------------------------------------------------------------- 

 

Sobre os pedidos de isenção de pagamento de taxas, o Sr. Vereador Noel Farinho mais uma vez 

lembrou sobre a necessidade de se incluir o assunto em regulamento, para evitar os constantes 

pedidos das associações sempre que organizam um evento. ------------------------------------------------  

 

9. 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  

Comissão de Festas 

das Santas Cruzes 

Baile 2735 

2017.02.17 

25de fevereiro 2017.02.21 

 

 
 

10. Licença de recinto itinerante – Circo Royal 

Na sequência do pedido de Paulo Jorge da Costa Pereira, para instalação do Circo Royal no 

recinto da feira, em Serpa, nos dias 1 a 9 de abril, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território informa que foram entregues os seguintes elementos: 

- Certificado ISQ - Equipamentos de diversão 

- Plano de evacuação / emergência 

- Termo de responsabilidade do plano de evacuação do circo itinerante 

- Seguro 

- Memória descritiva 

 

De acordo com o Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 268/2009, de 29-09, no seu artigo 5º e seguintes, verifica-se que o processo foi instruído com 

os elementos necessários. 

Caso não haja qualquer inconveniente no local e nas datas propostos, colocam à consideração 

superior o deferimento da emissão de licença para recinto itinerante, devendo ainda o requerente 

ser informado que, caso o circo tenha animais deverá o mesmo estar registado na DGAV 

(Direção Geral de Alimentação e Veterinária) e deverá apresentar Documento Sanitário 

(autorização de deslocação) necessário para admissão do Circo. ------------------------------------------ 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença de recinto 

itinerante para a instalação do Circo Royal no recinto da feira, em Serpa, nos dias 1 a 9 de abril 

do corrente ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Sociedade Luso União Serpense - Licenciamento para 

realização de Passeio de BTT – Ratificação 

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: 

 

Requerente Atividade/local Doc. 

Entrada 

Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Sociedade Luso 

União Serpense 

Passeio de BTT – V 

Rota do Queijo 

3149 

2017.02.23 

26 de fevereiro 2017.02.24 

 

 

12. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – 

Licenciamento para realização do “II Trail Ribeira de 

Limas”- Ratificação 

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: 

Requerente Atividade/local Doc. 

Entrada 

Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Associação Cultural 

e Recreativa de 

Santa Iria 

II Trail Ribeira de 

Limas 

2388 

2017.02.13 

19 de fevereiro 2017.02.17 

 

 

13. Destaque de parcela – Casa dos Magistrados  

 Exposição do assunto/parecer 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datada de 17 de fevereiro do corrente ano: 

 

«Pretende a Câmara Municipal de Serpa, na qualidade de proprietária, proceder ao destaque de 

uma única parcela dentro do perímetro urbano de Serpa – prédio urbano, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2912/20071108 inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 3723 (anterior 3705) e artigo 3724 (anterior 3706) da União de freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria): 

a) Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, n.º1 – rés-do-chão, 1.ºandar e quintal (área coberta 

com 177,80m2 e área descoberta com 257,20m2, destinada a habitação; 

b) Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, n.º3 – rés-do-chão, 1.ºandar e quintal (área coberta 

com 177,80m2 e área descoberta com 257,20m2, destinada a habitação. 
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Face ao Plano Diretor Municipal, localiza-se em “espaços centrais e residenciais”: índice de 

ocupação do solo líquido – 100% e índice de utilização do solo líquido – 3. 

No Plano de Urbanização de Serpa, encontra-se qualificado como “espaços de uso especial de 

equipamentos de utilização coletiva consolidados”: índice de ocupação do solo líquido – 80%, 

índice de utilização do solo líquido – 2,4 e índice de impermeabilização do solo – 90%. 

 

No prédio urbano, pretende-se destacar uma única parcela com as seguintes características: 

Localizada na rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, n.º1, com dois pisos, destinada a 

habitação – 435.00m2 de área de terreno, 177.80m2 de área coberta (índice de ocupação 0.41 e 

índice de utilização 0.82) e 257.20m2 de área descoberta; 

Confina com a via pública pela rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque e rua Manuel de Moura; 

A parcela restante, localizada na rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, n.º3, com dois pisos, 

destinada a habitação 

– 435.00m2 de área de terreno, 177.80m2 de área coberta (índice de ocupação 0.41 e índice de 

utilização 0.82) e 257.20m2 de área descoberta; 

Confina com a via pública pela rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque e rua Manuel de Moura; 

Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque cumprem os índices 

previstos no Plano de Urbanização de Serpa em vigor. Verifica-se ainda que confrontam com 

arruamentos públicos, cumprindo o Decreto-Lei 136/2014, de 09/09, propondo-se que o presente 

destaque de parcela seja aprovado em Reunião de Câmara. 

Mais se informa que, conforme disposto no n.º6 do referido Dec. Lei: 

“6 — Nos casos referidos no n.º 4 (os atos que tenham por efeito o destaque de uma única 

parcela de prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano), não é permitido 

efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos aí referidos por 

um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. 

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos 

n.ºs 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem 

o que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. 

8 — O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele 

previstas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 

constantes de planos municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou 

restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património 

cultural imóvel, e a obrigação de comunicação prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei 

n.º 73/2009, de 31 de Março, que estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do 

destaque constitui documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada”» 

 

 Deliberação 

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

destaque de parcela do prédio sito na Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, em Serpa. 
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14. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – 

Comparticipação para 2017 

De acordo com o solicitado através de ofício datado de 13 de fevereiro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, proceder à transferência mensal de 400,00 € (quatrocentos euros), 

no valor anual de 4.800,00 €, correspondente à comparticipação da autarquia para o 

Conservatório Regional do Baixo Alentejo, no corrente ano.  

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 14223/2017.  

 

15. Venda de lote de terreno n.º 25 no Monte da Vinha, em Vila 

Nova de S.Bento 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 17 de fevereiro do corrente ano:  

«Perante a necessidade de formalização da venda do lote de terreno nº 25, sito no 

Loteamento do Monte da Vinha informa-se: 

1-Processo de atribuição de lote de terreno 

Na sequência de processo de processo organizado “Programa Municipal de Habitação 

Jovem” e da deliberação de câmara, tomada em reunião realizada em 25/05/2016, foi 

deliberado vender a Ângela Maria Soares Valadas, o lote de terreno nº 25, sito no 

Loteamento do Monte da Vinha, em Vila Nova de S. Bento, inscrito na matriz predial sob 

o artigo 2604, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 

1416/19930104, com a área de 148m2. 

Do processo da interessada na aquisição do lote consta o atestado da junta de freguesia 

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

16/10/2015, em que atesta que o agregado familiar de Ângela Maria Soares Valadas, 

nascida em 18/03/1984, é constituído por Bento Manuel Soares Neves, nascido em 

16/11/1982, com quem vive maritalmente e por seu filho Henrique Soares Valadas 

Neves, tendo sido relevante para a atribuição do lote a composição do agregado familiar. 

Considerando que, para efeitos de celebração de escritura de compra e venda, a 

requerente Ângela Valadas pretende outorgar a escritura com o seu companheiro, e que 

lhe é exigido, pelo cartório notarial, documento da câmara municipal em que refira 

expressamente que a venda do lote de terreno é efetuada aos dois, sugere-se que o 

assunto seja reapreciado pelo órgão executivo.  

2-Regime do instituto jurídico de união de facto 

A união de facto é definida na Lei nº 7/2001,de 11 de maio, com a redação introduzida 

pela Lei nº 23/2010,de 30 de agosto, artigo 1º nº 2 como “a situação jurídica de duas 
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pessoas que, independentemente do sexo, vivam em condições análogas às dos 

cônjuges, há mais de dois anos”. 

 A união de facto é um instituto jurídico que não é possível de ser confundido com o 

casamento. Na verdade, não só se tratam de realidades jurídicas e conceptualmente 

distintas, como produzem efeitos também distintos. Em algumas matérias os unidos de 

facto são equiparados aos cônjuges, mas na verdade o casamento é gerador de toda 

uma vasta panóplia de direitos e obrigações de carater pessoal e patrimonial que não 

encontra paralelo no regime legal da união de facto. 

Quando duas pessoas numa relação de facto compram um bem imóvel em conjunto, a 

situação terá de ser analisada sob uma perspetiva de compropriedade, o que significa 

que os dois são proprietários do bem, na proporção que cada um tiver contribuído. 

3-Decisão sobre a venda do lote 

Perante a informação ora prestada, o interesse manifestado por Ângela Maria Soares 

Valadas e Bento Manuel Soares Neves, unidos de facto e a exigência do cartório notarial 

para a formalização da escritura propõe-se: 

Que, a câmara municipal delibere vender o lote de terreno nº 25, sito no Loteamento do 

Monte da Vinha, em Vila Nova de S. Bento, inscrito na matriz predial sob o artigo 2604, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 1416/19930104, 

com a área de 148m2, pelo preço de 5.747,00€ (cinco mil, setecentos e quarenta e sete 

euros) a Ângela Maria Soares Valadas e Bento Manuel Soares Neves, unidos de facto, 

de acordo com o disposto no artigo 33º nº1 g) do anexo I da Lei nº 75/2013,de 12 de 

setembro e na sequência da sua deliberação tomada em reunião realizada e 

25/05/2016.» 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, vender o lote de terreno nº 25, 

sito no Loteamento do Monte da Vinha, em Vila Nova de S. Bento, inscrito na matriz predial sob 

o artigo 2604, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 

1416/19930104, com a área de 148m2, pelo preço de 5.747,00€ (cinco mil, setecentos e 

quarenta e sete euros) a Ângela Maria Soares Valadas e Bento Manuel Soares Neves, unidos de 

facto, de acordo com o disposto no artigo 33º nº1 g) do anexo I da Lei nº 75/2013,de 12 de 

setembro e na sequência da deliberação proferida em reunião realizada em 25/05/2016. ----------- 

O Sr. Vereador Miguel Valadas ausentou-se durante a análise e votação deste assunto, por se 

encontrar impedido, nos termos da lei. ----------------------------------------------------------------------------- 
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16. Grupo Musica “Os Vocalistas” – Pedido de apoio 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, informa que “Os Vocalistas” são um 

projeto alentejano recente, com cerca de ano e meio, de música popular e tradicional, que 

pretende abraçar vários géneros musicais, com enfoque no Cante Alentejano. O grupo, 

composto por cinco elementos, conta com a participação do fundador dos Adiafa, José Emídio, 

mentor deste projeto. “Os Vocalistas” contam no seu reportório com vários êxitos portugueses, 

cantados à capella, a cinco vozes, tendo, em alguns temas a companhia de um dos cordofones 

portugueses, a Viola Campaniça, típica do Baixo Alentejo.  

Com o projeto "Quarentena de Modas" o grupo encontra-se a gravar em diversos locais do País, 

durante quarenta dias consecutivos, com diferentes canções alentejanas (modas). Os vídeos são 

depois divulgados no Facebook, no Youtube e no Vimeo do grupo. No âmbito da gravação no 

concelho de Serpa, solicitam apoio a este município. 

Propõem a atribuição de 100 euros de subsídio para apoio à Iniciativa. --------------------------------- 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao grupo 

musical “Os Vocalistas” (Grupo Coral de Beja), um subsídio no valor de 100,00 € (cem euros) 

para apoio nas gravações a realizar no concelho de Serpa. -------------------------------------------------- 

 

17. Futebol Clube de Serpa – Atribuição de subsídio (prémio 

objetivo) 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, informa que a equipa de infantis 

masculinos do Futebol Clube de Serpa classificou-se no 1º lugar na 1ª fase, do respetivo 

campeonato distrital, com 31 pontos, numa série que teve 8 equipas participantes. 

A equipa serpense vai assim, disputar a 2ª fase, que irá apurar o campeão distrital, tendo como 

adversários: Despertar SC, Desportivo de Beja, Ferreirense, Aljustrelense e Ourique. 

Conforme solicitação do clube e de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo, ANEXO I – futebol de 7 formação - prémio objetivo (passagem à fase 

seguinte), propõem a atribuição do subsídio de 250,00 (duzentos e cinquenta euros) ao Futebol 

Clube de Serpa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de apoio ao 

Movimento Associativo, atribuir ao Futebol Clube de Serpa um subsídio no valor de 250,00 € 

(duzentos e cinquenta euros). ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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18. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Apoio para 

o II Trail Ribeira de Limas 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que a Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Iria organizou no dia 19 de fevereiro de 2017 o II Trail “Ribeira de Limas,” 

que contou com 280 participantes. 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV, 

propõem a atribuição de um subsídio de 280,00 euros (um euro por participante). 

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

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de apoio ao 

Movimento Associativo, atribuir à Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria um subsídio no 

valor de 280,00 (duzentos e oitenta euros) para apoio na organização do II Trail Ribeira de 

Limas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19. Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de 

atribuição de subsídio  

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que a equipa de juvenis 

masculinos do Centro de Cultura Popular de Serpa, classificou-se no 2º lugar do campeonato 

nacional – zona Alentejo/Algarve. Por via dessa classificação irá participar na 2ª fase do 

respetivo campeonato, onde terá como adversários: Benfica B, Sporting B, Pinhal de Frades, 

União Progresso, Liceu Camões, Cruz de Malta do Crato e Évora AC. 

Conforme solicitação do clube e de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo, ANEXO I – OUTRAS MODALIDADES COLETIVAS – participação na 2ª fase, 

propõe a atribuição do subsídio de 1 050,00 (mil e cinquenta euros) ao Centro de Cultura 

Popular de Serpa. 

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

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de apoio ao 

Movimento Associativo, atribuir ao Centro de Cultura Popular de Serpa, um subsídio no valor de 

1.050,00 (mil e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

20. Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Pedido 

de apoio 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que a Associação Desportiva de 

Vila Nova solicita apoio pontual para aquisição de equipamentos de BTT.  

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV, 

propõe a atribuição de um subsídio de 492,00 euros (quatrocentos e noventa e dois euros). 
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 Deliberação 
De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do 

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de apoio ao 

Movimento Associativo, atribuir à Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento, um subsídio 

no valor de 492,00 (quatrocentos e noventa e dois euros), para apoio na aquisição de 

equipamentos de BTT. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21. Grupo Coral Feminino Madrigal – Pedido de apoio 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que o Grupo Coral Feminino 

Madrigal de Vila Nova de São Bento solicitou apoio financeiro para aquisição de fardas e 

organização de atividades. 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV, 

propõe-se a atribuição de um subsídio de 1 000 euros para desenvolvimento do plano de 

atividades de 2017. 

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

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de apoio ao 

Movimento Associativo, atribuir ao Grupo Coral Feminino Madrigal um subsídio no valor de 

1.000,00 (mil euros), para desenvolvimento do seu plano de atividades no corrente ano. ----------- 

 
 

22. Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” – Pedido de 

apoio  

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que o Grupo Coral Feminino 

Flores do Chança de Vila Verde de Ficalho solicitou apoio financeiro para gravação de CD, 

deslocações e organização do encontro de grupos corais no mês de maio de 2017. 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV, 

propõe-se a atribuição de um subsídio de 1 000 euros para desenvolvimento do plano de 

atividades de 2017. 

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

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de Apoio ao 

Movimento Associativo, atribuir ao Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” um subsídio no 

valor de 1.000 (mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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23. Associação “A Musica Portuguesa a Gostar Dela Própria” – 

Documentário “Os Cantadores de Paris” - Pedido de apoio 

A associação “A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria” solicita apoio à Câmara Municipal de 

Serpa para a produção de um documentário “Os Cantadores de Paris”, realizado por Tiago 

Pereira, sobre um grupo de cante alentejano que surgiu em Paris e que é constituído por 

portugueses, italianos, alemães e franceses.  

A proposta é trazer sete dos Cantadores de Paris ao concelho de Serpa, promover o encontro 

com os grupos do concelho e gravá-los a cantarem conjuntamente as modas que escolheram 

para o seu repertório. 

Pretende-se que o documentário seja de longa duração e que tenha estreia no DocLisboa em 

outubro de 2017 e que passe em seguida nas salas de cinema e em festivais nacionais e 

internacionais. 

A associação solicita à Câmara Municipal, estadia para 10 pessoas de 13 a 18 de abril e 

2.000,00 € para despesas com as deslocações do Grupo de Cantadores de Paris. 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar com a estadia para 10 pessoas entre os 

dias 13 e 18 de abril e atribuir à Associação “A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria” um 

subsídio no valor de 2000,00 € (dois mil euros) para a realização do documentário “Os 

Cantadores de Paris”. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

24. CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

de Serpa – Proposta de cedência de gabinete 

Procedeu-se à análise da seguinte informação do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico: 

«A requerente Nádia Evaristo através do preenchimento do formulário de candidatura 

enviado para o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico (GADE), em janeiro 

de 2017, manifesta interesse num espaço no CADES para desenvolver a sua atividade 

na área de consultoria em marketing digital, estratégia de negócios, formação e na área 

de seguros. 

A requerente, em situação de desemprego, ainda não abriu atividade mas prevê abrir 

brevemente, a título individual na área dos serviços. A apresentação do projeto/negócio 

é apenas sustentada pela ideia. 

Após visita ao espaço CADES a requerente manifesta interesse pelo gabinete nº14 por 

ser um espaço com visibilidade exterior e por ser mais pequeno. 

De acordo com o artigo 8º do Regulamento do CADES foram apresentados os seguintes 

documentos:  

Sim - Ficha de inscrição preenchida 
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Não tem atividade aberta - Declaração de início de atividade e escritura de constituição 

da empresa;  

Não tem atividade aberta - Certidão do registo comercial da empresa (não tem) 

Foi solicitado mas ainda não entregou - Curriculum profissional  

Não tem atividade aberta - Comprovativo da situação regularizada perante a 

Administração Fiscal  

Não tem atividade aberta - Comprovativo da situação regularizada perante a Segurança 

Social  

 

Atendendo aos critérios exigidos no artigo 10º. do Regulamento do CADES  cumpre 

informar: 

a) Relativamente à viabilidade económica do projeto, e de acordo com a 

informação prestada em formulário, o projeto não contempla plano de negócios. 

Quanto ao investimento global previsto o requerente também não apresenta 

valores contudo informa que o valor será inferior a 5.000,00€. 

b) Quanto à relevância económico-social o projeto apresentado poderá, de certa 

forma, contribuir para o crescimento económico do concelho através da 

diversidade apresentada dos serviços a prestar. 

c) Potencialidade para a criação de emprego: de acordo com a informação da 

ficha prevê-se numa fase inicial a criação do seu posto de trabalho. 

 

d) Maturidade do projeto: embora não haja uma análise técnica por parte da 

Câmara ao Plano de Negócios informa-se que este é um projeto em fase de 

arranque sem registo de experiência, embora a requerente já tenha trabalhado 

em algumas empresas do concelho na área de marketing. 

e) Carater inovador, apostando na criatividade, investigação e 

empreendedorismo: a requerente demonstra vontade empresarial e manifesta 

um carater inovador através do trabalho a desenvolver com as empresas locais 

na área de marketing podendo de certa forma prestar serviços a empresas 

locais no âmbito do marketing online. 

Tendo em consideração a análise aos critérios de avaliação e aos espaços disponíveis, 

coloca-se à Consideração Superior a atribuição de um gabinete no espaço CADES.» 

 Intervenções 

Na sequência do pedido de informação do Sr. Vereador Noel Farinho sobre os espaços já 

cedidos, a taxa de ocupação no CADES, o Sr. Presidente respondeu que irá providenciar para 

que seja prestada a informação detalhada sobre o número de gabinetes cedidos, como estão a 

ser utilizados e número de gabinetes ainda disponíveis. ---------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Sobre o assunto foi deliberado, por unanimidade, ceder à requerente Nádia Alexandra Marques 

Evaristo um gabinete no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa. ------------- 

 

25. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Fonte 

do Hortezim, n.º 23 em Serpa 

Sobre o assunto, os Serviços de Assessoria Jurídica informam o seguinte: 

«Por documento E/ 3118/2017,de 23/02/2017, o requerente Luís Filipe Borges Ferreira, 
informa o Município de Serpa que, pretende vender o prédio urbano de que é 
proprietário, sito na Rua da Fonte do Hortezim, nº 23,em Serpa, inscrito na matriz sob o 
artigo 135, União das Freguesias de Serpa, Salvador e Santa Maria descrito na 
Conservatória do registo Predial de Serpa sob o número 1084/19919104, pelo preço de 
quarenta e quatro mil euros, indica o comprador interessado e solicita que a câmara se 
pronuncie sobre o direito de preferência na respetiva alienação. 

 
Perante o pedido esclareço: 
-Este dever de comunicação, justifica-se de acordo com o que se encontra previsto no 
artigo nº 36º da Lei nº 107/2001, de 08 de setembro, em que o notário, antes da 
celebração de escritura de transmissão de bens imóveis, solicita informação ao 
município de Serpa sobre a existência e exercício de direito de preferência. 
-Segundo informação verbal, prestada pelo requerente, a escritura está marcada para a 
próxima semana e o comprador manifesta interesse na aquisição do prédio. 
-De cordo com informação constante na caderneta predial, verifica-se que o valor 
patrimonial atribuído ao prédio urbano é de 44.148,57€, pelo que o preço de venda 
corresponde a este valor. 
- De acordo com o disposto no artigo 37º Lei nº 107/2001, de 08 de setembro, o 
município goza do direito de preferência em caso de venda ou dação em pagamento de 
bens classificados ou em vias de classificação ou de bens situados na respetiva zona de 
proteção. 
-No caso em apreço, consultada a planta de localização, documento em anexo ao 
pedido, constata-se que o prédio se encontra localizado no “conjunto de interesse 
público do núcleo intramuros de Serpa”. 
-O prédio não se localiza em zona central e não é indicado o estado de conservação. 
-Caso se verifique necessário deverão os serviços técnicos pronunciar-se sobre o 
assunto ou proceder a deslocação ao local para melhor conhecimento. 
Face ao exposto informo: 
Cabe ao órgão executivo pronunciar-se sobre o interesse na aquisição do mencionado 
prédio, tendo em consideração a sua localização, preço de venda e interesse na 
utilização futura. 
Submete-se a decisão.» 
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A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território emitiu o seguinte parecer: 

«Solicita o Sr. Luís Filipe Borges Ferreira, a pronúncia da Câmara Municipal, sobre o 
direito de preferência na alienação do prédio urbano, sito na rua do Fonte do Hortezim, 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º1084/19910104, inscrito na matriz 
predial urbana sob o art.º134, da extinta freguesia do Salvador, em Serpa, parcialmente 
com dois pisos, com 110m2 de área coberta e 50,00m2 de área descoberta, destinado a 
comércio/serviços, para efeitos do disposto no art.º 37 da Lei n.º107/2001 de 08/09. 
De acordo com o Artigo 37.º da Lei n.º107/2001 de 08/09 - Direito de preferência: 
1 "Os comproprietários, o Estado, as Regiões Autónomas e os municípios gozam, pela 
ordem indicada, do direito de preferência em caso de venda ou dação em pagamento de 
bens classificados ou em vias de classificação ou dos bens situados na respetiva zona 
de proteção.” 
O imóvel insere-se na zona especial de proteção à área classificada como Conjunto de 
Interesse Público - Núcleo 
Intramuralhas e no Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico de Serpa, 
encontra-se qualificado como: "Imóvel de Acompanhamento ". 
O valor apresentado para a sua alienação é de 44000,00euros e dispõe de uma área de 
construção com sensivelmente 140m2 (314,28euros/m2). 
Pelo exposto, atendendo às características da edificação, destinada ao uso 
comércio/serviços, que não apresenta características relevantes, face ao contexto 
urbano onde se insere, julga-se não haver, face às intervenções em curso, interesse por 
parte da Câmara Municipal em adquirir o prédio urbano.» 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência na alienação do prédio urbano sito na Rua da Fonte do Hortezim, nº 23, em Serpa, 

inscrito na matriz sob o artigo 135, da União das Freguesias de Serpa, Salvador e Santa Maria 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 1084/19919104, pelo preço 

proposto de quarenta e quatro mil euros. ------------------------------------------------------------------------- 

 

26. Aumento de compartes do prédio denominado “Lagoa do 

Moinho”, na freguesia de Pias 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que é requerido por Manuel Bento 

Trindade Ramalho, na qualidade de proprietário do prédio rústico descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º4810, inscrito na matriz predial sob o artigo 990-R da freguesia de Pias, 

com 6125m2 (cultura arvense de sequeiro), certidão nos termos do n.º1 do art.º54 doa Lei 

n.º64/2003 de 23 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho, 

na doação de 3476/6125 avos indivisos. 

 

É apresentada como justificação, a "correção da situação jurídica do imóvel", considerando que 

em 2015, o prédio rústico foi registado apenas com um titular, justificado por usucapião, situação 

que agora se pretende corrigir com o presente pedido. 
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De harmonia com o n.º 2, do supra citado dispositivo legal, a Câmara Municipal só pode emitir 

parecer desfavorável "com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta 

parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela 

exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana". 

 

Verifica-se que o prédio rústico, possui a área total de 6125,00 metros quadrados, pelo que a 

quota ideal a transmitir, corresponde a 3476 metros quadrados, logo, sem "qualquer 

rendabilidade económica não urbana". 

 

Pelo presente documento vem o Requerente alegar que a doação pretendida se destina a repor, 

do ponto de vista jurídico e formal, uma situação de facto que já se verifica e que, apenas por 

lapso seu, se adulterou. 

De facto, conforme relata o Requerente, a Sr. Ana Maria Caeiro Serro Valente já seria 

proprietária de 2649/6125 avos indivisos do prédio identificado há mais de 20 anos. No entanto, 

quando o Requerente promoveu o procedimento de justificação do prédio, para aquisição por 

usucapião, por lapso ou desconhecimento seu, identificou a totalidade de prédio. 

Apreciado o exposto conclui-se, pela consulta da certidão predial, que o prédio foi, efetivamente, 

inscrito a favor do Requerente em janeiro de 2016, por força da invocada aquisição por 

usucapião. 

Ora, nada obstava ou impedia que, logo na altura e no âmbito do mesmo procedimento, fosse o 

prédio inscrito a favor de ambos, na proporção de peticionam. 

Acresce, por outro lado, que apesar da reduzida dimensão da quota ideal a transmitir 

(equivalente a 2649 metros quadrados) não se verificam nenhum dos outros critérios invocados 

em situações similares, para justificar a emissão do parecer desfavorável. Efetivamente: 

 

- O prédio dista cerca de 800 metros do limite do perímetro urbano de Pias; 

- Não existem construções no prédio nem nos prédios circundantes; 

- Não se tem verificado qualquer pressão urbanística nas imediações do prédio. 

Em resultado de quanto se expõe, não se identificam motivos que justifiquem a emissão de 

Parecer Desfavorável à constituição de compropriedade, conforme requerida. 

 

 Deliberação  

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

constituição de compropriedade do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º4810, inscrito na matriz predial sob o artigo 990-R da freguesia de Pias. -------------------- 
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27. AD 19/2016 – Aquisição de serviços para a auditoria externa 

às contas do Município, ano de exercício 2017 – Renovação 

de contrato 

Foi analisada a seguinte informação da Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento:  

 

«Considerando:  

- que de acordo com o disposto no art.º 77º, nº 1 do Regime Financeiro das Autarquias Locais e 

das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, “O auditor 

externo, responsável pela certificação legal das contas, é nomeado por deliberação do órgão 

deliberativo, sob proposta do órgão executivo, de entre revisores oficiais de contas ou 

sociedades de revisores oficiais de contas.”;  

- que o procedimento de AD 19/2016, aberto a 19-02-2016, nos termos do artigo 20º, nº 1, alínea 

a) do Código dos Contratos Públicos (adiante designado de CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redação, refere, na cláusula 3ª do Caderno de Encargos, 

nº 2, “Admite-se possível a renovação do contrato até ao limite de 3 (três) anos, se não for 

denunciado até ao final do mês de Abril dos anos subsequentes.”  

 

1 - Considera-se que estão reunidas as condições previstas no nº 2 do artigo 49 da LOE, 

aprovada pela Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro, para a renovação do contrato acima 

identificado, propondo-se ao Presidente do Órgão Executivo a devida autorização para a 

renovação do contrato para a Aquisição de Serviços para a Auditoria Externa às Contas do 

Município de Serpa – Ano de Exercício 2017, cujo valor anual se mantém nos 6.580,00€ (seis 

mil, quinhentos e oitenta euros), a que acresce o valor de 1.513,40€ (mil, quinhentos e treze 

euros e quarenta cêntimos) referente a 23% de IVA, o que perfaz o montante de 8.093,40€ (oito 

mil, noventa e três euros e quarenta cêntimos), cuja competência está prevista na alínea a), do 

nº 1, do artigo 18º, do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho.  

2 – Considerando que, de acordo com o estipulado no nº 1, do artigo 77º do Regime Financeiro 

das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovada pela Lei nº 73/2013 de 3 de 

setembro, acima referido, a nomeação do auditor externo é da competência da Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deve o presente assunto ser remetido à próxima 

reunião do Órgão Deliberativo, para decisão.» 

 Intervenções 
O Sr. Vereador Noel Farinho interveio para dizer que, embora se trate de uma imposição legal, 

não concorda que se opte pela renovação, pois considera que a prática deveria ser a abertura de 

concurso, principalmente num assunto tão sensível, como são as contas do Município, pelo que 

os eleitos do PS irão abster-se na votação do assunto. ---------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente disse que o procedimento adotado está em conformidade com a lei, pois a 

renovação pode ser feita até ao limite de três anos e vamos aproveitar essa possibilidade de se 

renovar, para permitir que outros novos procedimentos concursais possam ser despachados em 

tempo útil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação 
De acordo com a alínea a) nº 1, do artigo 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho e nº 1, do 

artigo 77º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, 

aprovada pela Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, foi deliberado, por maioria, com as abstenções 

dos Vereadores do PS, solicitar à Assembleia Municipal, autorização para a renovação do 

contrato para a Aquisição de Serviços para a Auditoria Externa às Contas do Município de Serpa 

– Ano de Exercício 2017, com a MRG – Roberto, Graça e Associados, Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas, pelo valor de 6.580,00€ (seis mil, quinhentos e oitenta euros), a acrescer o 

IVA à taxa de 23%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

28. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro ao prédio sito na Rua de Santo António, 

n.º 5 r/c e n.º 5 1.º Dto. 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 edifício sito na Rua de 

Santo António, n.º 5 – 1.º Dto, em Serpa. ------------------------------------------------------------------------- 
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29. Proposta de atribuição de subsídio às Associações para o 

ano de 2017 

De acordo com o previsto em sede de Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 

Associativo (RMAMA), Capítulo III (Apoio à execução dos planos de atividades), a Unidade 

Municipal de Cultura, Desporto e Juventude propõe a atribuição dos apoios abaixo elencados, às 

12 associações que o solicitaram (de acordo com o artigo 8º do RMAMA). 

Em 2016, foi atribuído o apoio total de 98 577,44 euros, para o desenvolvimento dos Planos de 

Atividades. Este apoio, em 2017, sofreu um aumento de 4% (102917,94 euros), e inclui o apoio 

ao pagamento da Sede da Sociedade Filarmónica de Serpa e frequência dos seus músicos no 

Conservatório Regional (ao abrigo do protocolo estabelecido). 

Referir, na generalidade, o aumento e consolidação da intervenção destas associações, refletido 

nos Planos de Atividades apresentados, com um crescimento exponencial da atividade do Sport 

Clube Serpa, Patinagem Artística (nº de atletas e competições e proposta de alargamento às 

Freguesias) e reativação da atividade do Teatro Experimental de Pias (TEP), grupo de teatro 

amador, desativado desde 2014. 

 

 
Associação 

 

 
Proposta Apoio ao desenvolvimento do Plano de Atividades 2017 

 
BAAL 17 

Subsidio 39 280,41 €+ Cedência de instalações no Cineteatro municipal para 
funcionamento da sede e iniciativas + apoio técnico e logístico (cenários) + 
alojamento municipal, quando possível, para acolhimento ao abrigo das 
atividades perspetivadas em sede de PA 

CLUBE AMADOR DE 
PESCA DESPORTIVA 
SERPA 

Subsídio de 250,00 €+ cedência instalações (sede) 

SOCIEDADE 
FILARMÓNICA DE SERPA 

Subsídio de 19 000,00 €+ pagamento mensal da renda das instalações, no 
valor total estimado de 11.697,03€+ 50/% (404,50 €/ mês para 7 alunos) da 
comparticipação nas mensalidades dos músicos inscritos no conservatório (ao 
abrigo do acordo de colaboração estabelecido) 

BOXERPA 
 

Subsídio de 2 000,00 € + Cedência de 2 salas para treinos no pavilhão Carlos 
Pinhão (estimativa de 14 400 €) + apoio financeiro conforme participação em 
provas de competições oficiais. 

ACORDES AO VENTO 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

Subsídio de 750,00 € + cedência instalações (sede)  

ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA DE VILA 
NOVA 

Apoio financeiro ao passeio de BTT (1 euro por participante) + apoio logístico às 
atividades inscritas em sede de PA de acordo com solicitação prévia e 
disponibilidade de meios e apoio financeiro para passeio equestre consoante 
pedido específico. 

ESCUTEIROS 
AGRUPAMENTO 1380 
VILA NOVA 

Subsidio 250,00 € 

SPORT CLUBE SERPA 
PATINAGEM ARTISTICA 

Face ao crescimento de 154%no número de atletas, assim como relevo para 
os resultados obtidos, e aumento das atividades perspetivadas em sede de PA 
2017 (nomeadamente o alargamento das modalidades às freguesias), apesar 
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de tudo com redução das despesas associadas ao pessoal técnico, propõe-se a 
atribuição de subsídio de13 500€ + cedência de instalações (valor estimado 
associado de 9 720 €) + apoio técnico e logístico de acordo com 
disponibilidades do município 

ASSOCIAÇÃO RURAL 
CRUZ DA CIGANA 

Subsídio de 250,00 € 

ASSOCIAÇÃO SULCENA Subsídio 750,00 € + cedência instalações (sede) 

BANDA FILARMÓNICA 
DE BRINCHES 

Subsídio de 8 300€ 

CORPO NACIONAL DE 
ESCUTAS SERPA – 
AGRUPAMENTO 377 

Subsidio 250,00  + cedência instalações (sede).  

TEATRO 
EXPERIMENTAL DE 
PIAS 

Subsidio 2 500, 00 €  

CASA DO POVO DE 
PIAS 

Subsidio 500,00 € 

TOTAL DO APOIO SOB 
A FORMA DE SUBSÍDIO 

87 580,41 euros (subsídio) + o apoio à associação desportiva de vnsbento (a 
definir) + 15 337,53 euros para apoio à sede e frequência no conservatório dos 
músicos da Sociedade Filarmónica de Serpa 

 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 14297/2017.  

 Deliberação  

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

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de Apoio ao 

Movimento Associativo, atribuir os subsídios acima indicados às Associações para o ano de 

2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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30. Assuntos gerais de interesse autárquico 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da pergunta do Grupo Parlamentar do PCP, sobre a 

Escola Secundária de Serpa, remetida à autarquia através de email datado de 30 de janeiro: 
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31. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 46 referente ao 

dia 7 de março do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.468.658,83 (um milhão, 

quatrocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito escudos e oitenta e três 

cêntimos) e 153.626,87 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte e seis euros e oitenta e 

sete cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

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

 
Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vereador Daniel 

Veiga para levantar uma questão que é transversal a todas as freguesias. 

Pergunta ao Sr. Presidente, se existem planos de regeneração urbana para as freguesias, onde 

estejam espelhados e identificados problemas e soluções. 

Relativamente a Pias existe um plano de urbanização que define algumas questões estratégicas, 

mas cada vez nota-se mais a degradação do espaço público e tem de existir a preocupação em 

dotar as freguesias de equipamento para as tornar atrativas. 

O Vereador Daniel Veiga questiona que candidaturas existem para investimento nas freguesias 

 
 

O Sr. Presidente respondeu que a possibilidade de financiamento é através do PEDU - Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano, mas tem que estar afeta a uma ARU – Área de 

Reabilitação Urbana, e no nosso caso ficou ligada ao centro histórico, que é a única 

possibilidade que temos no nosso concelho e as regenerações urbanas são dentro do centro 
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histórico, que não temos em Pias nem noutras localidades e daí a dificuldade em intervir nessas 

localidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho interveio para dizer que, considerando a descentralização das 

freguesias, sendo que Pias tem uma dinâmica própria com a agroindústria e com os serviços, 

questiona para quando se prevê o redimensionamento da zona de atividades económicas, que 

considera estar subdimensionada.  

Diz ainda que o Partido Socialista há já alguns mandatos que defende a existência de um 

cineteatro em Pias, e por isso pergunta para quando a construção desse equipamento. 

Relativamente à ciclovia de Pias, refere que já o PS tinha proposto o aproveitamento da linha do 

comboio, tendo na altura a CDU contestado a ideia porque considerava que a circulação 

ferroviária ainda poderia ser reativada, mas face à atual decisão de aproveitamento dessas 

infraestruturas para a ciclovia, questiona para quando está prevista a candidatura conjunta entre 

as Câmaras de Serpa, Beja e Moura. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente começou por responder que, relativamente à ampliação da ZAE estão sendo 

negociados os terrenos para aquisição e tem havido alguma dificuldade, devido ao facto dos 

terrenos serem de pequena dimensão e com muitos herdeiros, no entanto, todos os pedidos de 

cedência de lotes têm sido contemplados.  

Refere ainda que o futuro parque multiusos de Pias terá um cine teatro, uma zona para feiras e 

outras iniciativas e pequenas salas para desenvolvimento de ideias/projetos, serão cinco ou seis 

espaços para empresas, ligadas à zona de atividades económicas. Quanto ao cine teatro foi 

assumido que neste mandato irá avançar, será um investimento superior a um milhão de euros, 

na primeira fase será a intervenção no armazém do lado direito, depois será o espaço de lojas e 

gabinetes, seguindo-se depois o cineteatro, com palco e auditório para cerca de duzentos 

lugares.  

Sobre o aproveitamento da linha ferroviária, refere que nos últimos anos tem havido uma 

dinâmica no sentido de aproveitamento do ramal, a proposta foi apresentada ao Ministro do 

Planeamento e depois da reunião que decorreu com as câmaras envolvidas, alguns dos nossos 

técnicos já tiveram uma formação para saberem como intervir ao retirar as travessas da linha 

ferroviária. Informa ainda que está previsto a celebração de três protocolos para utilização da 

linha ferroviária por parte das autarquias. Termina dizendo que defendemos que o ramal possa 

ser reativado e queremos usar o espaço de uma forma simples, sem inviabilizar a sua utilização 

como linha ferroviária, caso no futuro se venha a justificar a sua reativação.---------------------------- 

 

 

Período de Intervenção do Público 

Começou por intervir o Sr. Francisco Moreira para referir que a Junta de Freguesia de Pias, há 

cerca de quinze anos comprou uns terrenos para acesso ao cemitério, para se resolver o 

problema da circulação pela estrada que é muito movimentada e considera que deveria ser 

arranjado esse terreno que se adquiriu. Na sua opinião, deveria também ser revista a delimitação 
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da zona ecológica nacional, na área onde se situa a piscina, para não ser tão limitativa como se 

verifica atualmente para os proprietários dos terrenos nessa zona. ---------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que de facto é uma estrada perigosa e está previsto a colocação de 

asfalto, mas não se sabe se isso irá resolver a situação. Sobre a zona ecológica diz que ela é 

definida a nível nacional e não pelas autarquias e acrescentou que, quando se procedeu à 

revisão do PDM houve uma redução de 20% da REN, porque os critérios de definição se 

alteraram a nível nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção da D. Maria Ramalho Costa para solicitar o apoio da autarquia no 

alargamento do caminho do Botelhão, tendo o Sr. Presidente respondido que, neste momento, 

os serviços da Câmara estão a fazer arranjos de caminhos em Vila Verde de Ficalho, seguindo-

se A-do-Pinto e quando se estiver em Pias, iremos verificar o que se poderá fazer quanto ao 

alargamento desse caminho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda o Sr. Domingos Borralho para alertar para a situação das habitações que se 

encontram fechadas e considera que a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal deveriam fazer 

uma ação de sensibilização e ceder a cal para que as fachadas fossem caiadas, para evitar 

assim o mau aspeto de algumas ruas da freguesia. 

Levanta ainda a questão dos vendedores ambulantes, referindo que se elaboram os 

regulamentos para beneficiar o comércio local, mas também se deveria pensar nas pessoas 

idosas que não se podem deslocar das suas casas e fazem as suas compras aos vendedores 

ambulantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre a questão da pintura das fachadas das referidas habitações, o Sr. Presidente disse que a 

Câmara Municipal pode ceder a cal, mas não pode ir fazer essas pinturas sem o consentimento 

dos proprietários, pois é considerado crime qualquer intervenção sem a respetiva autorização. 

Quanto à venda ambulante, refere que o regulamento surgiu, em grande parte pela pressão dos 

comerciantes e muito em particular em Pias por causa da venda ambulante, de forma abusiva 

em todos os locais e a todas as horas e o regulamento foi elaborado com a respetiva consulta às 

Juntas de Freguesia e às diversas entidades, para que fosse justo e equilibrado e em todas as 

freguesias pode-se vender dois dias por semana, e o pão pode ser diariamente. --------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Romão Janeiro, em representação do TEP - Teatro Experimental 

de Pias, que começou por dizer que se conjugaram uma série de sinergias para se concretizar o 

renascimento deste grupo de teatro, cuja ata de instalação e plano de atividades já 

apresentaram na autarquia e aproveitando a deslocação do Executivo à freguesia de Pias, faz o 

convite para que, após terminar a reunião, visitem as instalações daquele grupo de teatro, 

cedidas pela Junta de Freguesia há já muitos anos e a necessitar de reparações.--------------------- 
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O Sr. Presidente disse que todos os projetos têm vida própria e há alturas em que a dinâmica é 

menor, mas felizmente que houve essa vontade de reativar o TEP e a autarquia pretende apoiar 

tal como apoia outras associações. Agradeceu e aceitou o convite para visitar a sede do Grupo, 

referindo a possibilidade de se analisar o apoio para o arranjo desse espaço, pois considera que 

a principal obrigação da câmara é criar condições para que os projetos existam e se 

desenvolvam. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda o Sr. Luís Ferreira para solicitar esclarecimentos sobre a venda de imóveis na 

Rua dos Cavalos, em Serpa, uma vez que um desses imóveis está arrendado há mais de 

cinquenta anos e manifesta o seu desagrado pelo facto do proprietário não ter dado 

conhecimento dessa venda ao arrendatário. 

Quanto à questão da venda ambulante já abordada nesta reunião, diz que é bom ter alguém 

para vender à porta, mas também se tem que pensar na carga fiscal que o comerciante local tem 

de suportar e nos requisitos legais que tem que cumprir. Concorda que haja dias específicos 

para a venda ambulante, mas também tem que haver alguma proteção para o comércio local.  

 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente referiu que o imóvel onde se encontra instalado o 

arrendatário era propriedade de várias pessoas e talvez por esse motivo tenha sido dificultado o 

contato com o arrendatário, contudo, esse assunto será devidamente acompanhado pela 

Câmara Municipal, para se resolver da melhor forma possível. ---------------------------------------------- 

 

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

 Aditamento ao acordo de transação com a AGDA, assinado a 24 de abril de 2016 

 Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 Pedido de reconhecimento de interesse público 

 Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

 Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos 

 Acordos de execução 

 3ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto improvisado 

 Licença para recinto itinerante – Circo Royal 

 Sociedade Luso União Serpense - Licenciamento para realização de Passeio de 

BTT – Ratificação 



ATA N.º 5/2017 
8 DE MARÇO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 29 

 Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Licenciamento para realização do 

“II Trail Ribeira de Limas”- Ratificação 

 Destaque de parcela  – Casa dos Magistrados 

 Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2017 

 Venda de lote de terreno no Monte da Vinha, em Vila Nova de S.Bento 

 Grupo Musica “Os Vocalistas” – Pedido de apoio 

 Futebol Clube de Serpa – Atribuição de subsídio (prémio objetivo) 

 Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Apoio para o II Trail Ribeira de 

Limas 

 Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de atribuição de subsídio  

 Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Pedido de apoio 

 Grupo Coral Feminino Madrigal – Pedido de apoio 

 Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” – Pedido de apoio  

 Associação “A Musica Portuguesa a Gostar Dela Própria” – Documentário “Os 

Cantadores de Paris” – Pedido de apoio 

 CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa – Proposta de 

cedência de gabinete 

 Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Fonte do Hortezim, n.º 23 em 

Serpa 

 Aumento de compartes do prédio denominado “Lagoa do Moinho”, na freguesia de 

Pias 

 AD 19/2016 – Aquisição de serviços para a auditoria externa às contas do Município, 

ano de exercício 2017 – Renovação de contrato 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro ao 

prédio sito na Rua de Santo António, n.º 5 r/c e n.º 5 1.º Dto. em Serpa 

 Proposta de atribuição de subsídio às Associações para o ano de 2017 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H30 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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