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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 6/2017 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 22 DE 

MARÇO DE 2017 

 

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

no dia 22 de março de 2017, pelas catorze 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 5/2017 

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 5, relativa à reunião realizada no dia 8 de março, a qual foi 

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

alterações efetuadas pelo Sr. Vereador Daniel Veiga numa das suas intervenções. ------------------ 

 

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

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

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

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 
2. Licenças de recinto improvisado 
3. Futebol Clube de Vale de Vargo – Licenciamento de Passeio de BTT 
4. 4ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 
5. Certificação de nome de ruas 
6. Zona Industrial de Serpa, lote 48 – Declaração de caducidade 
7. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Pias” 
8. Constituição de compropriedade no prédio rústico denominado Monte Manantiz, na 

freguesia de Pias 
9. Grupo de Teatro (En)Cena – Proposta de apoio 
10. Sociedade Luso União Serpense - Pedido de apoio 
11. Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de S:Bento – Pedido de apoio  
12. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 8ª Fase 
13. Destaque de parcela de terreno destinada a edificação do Centro Escolar de Serpa 
14. Proposta de cedência de gabinete no CADES – Requerente: Luís Filipe Borges Ferreira 
15. CP 11/2016 - Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia – Minuta 

da adenda ao contrato n.º 2/2017 – Ratificação  
16. Proposta de protocolo entre o Município de Serpa e a EDP Distribuição – Energia, SA 
17. Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de avaliação do ano de 2016 
18. Resumo Diário da Tesouraria 
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ORDEM DO DIA 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

1.1.Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 

Na sequência do solicitado pelo Agrupamento de Escolas n.º 1, através de email datado de 14 

de março 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 aquele Agrupamento do pagamento da taxa de 

ruido, no valor de 20,00 € respeitante ao evento “Noite de Fados”, realizado no Salão Polivalente 

de Pias, no dia 17 de março. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.2.Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa 

Na sequência do solicitado pela Associação de Estudantes, através de Pretensão n.º 3833 

datada de 9 de março 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 de ruido, no valor de 20,00 € e de recinto improvisado, no valor de 15,00 € para o baile de 

finalistas, a realizar no dia 25 de março, no Salão Polivalente de Serpa. --------------------------------- 

 

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

Na sequência do solicitado pela União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, 

através de email datado 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 Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquela 

União de Freguesias do pagamento da taxa de ruído e de recinto improvisado, respeitante à XII 

Edição da Feira do Azeite de Vale de Vargo. --------------------------------------------------------------------- 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar os seguintes despachos proferidos pelo 

Sr.Presidente, respeitantes ao licenciamento de recinto improvisado: ------------------------------------- 

Requerente Atividade/local Doc. 

Entrada 

Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Comissão de Festas 

de Vales Mortos 

Baile 3204 

2017.02.24 

11 de março 2017.03.10 

 

União de Freguesias 

de Vila Nova de 

S.Bento e Vale de 

Vargo 

XII Edição da Feira 

do Azeite de Vale 

de Vargo 

Email 

2017.02.23 

17,18,19 de 

março 

2017.03.16 
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3. Futebol Clube de Vale de Vargo – Licenciamento de Passeio de BTT 

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  

Futebol Clube de 

Vale de Vargo 

Passeio de BTT 

“Pelos olivais do 

Enxoé” 

3216 

2017.02.24 

15 de março 2017.03.19 

 

 

4. 4ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

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

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

 

 Deliberação 

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

Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do Partido 

Socialista, aprovar a 4ª alteração ao Orçamento e 4.ª alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos, conforme documentos que constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo 

parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Certificação de nome de rua 

Na sequência do requerimento de José Luís da Conceição Mestre e de acordo com o parecer 

técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 15 de março, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que a atual Rua de Macau, em Pias era 

anteriormente designada por Rua da Chaminé de Cima. ------------------------------------------------------ 

 

6. Zona Industrial de Serpa, lote 48 – Declaração de caducidade 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, na sequência do processo de 

licenciamento para obras de construção de um armazém, no prédio sito na Zona Industrial de 

Serpa (2ª fase), Lote n.º 48, foi emitida licença de obras nº 30/2015, cujo requerente é Sebastião 

Nolasco Construção Civil, Lda, a qual terminou na data de14/04/2016.  

- De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 71º, do dl 555/99 na redação atual, a licença 

caduca, se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou suas prorrogações. 

Face ao exposto e uma vez que as obras em questão não se encontram concluídas na sua 

totalidade, pretende-se proceder à declaração de caducidade da licença em questão. 

Em cumprimento do princípio de audiência de interessados, previsto nos artºs 121º e 122º do 

CPA, concedeu-se um prazo de 15 dias úteis. 
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Cumprido o prazo para audiência de interessados, sem que o requerente se tenha pronunciado 

propõem que seja declarada a Caducidade do processo e que o mesmo passe à situação de 

arquivo e que seja enviado oficio ao requerente com o seguinte teor: 

 

“Cumprido o prazo para audiência de interessados, previsto nos art.ºs 121º e 122º do 

Código do Procedimento Administrativo, sem que V. Exª se tenha pronunciado, declara-

se a Caducidade do processo, passando este à situação de arquivo. 

Mais se informa que de acordo com o artigo 72º do RJUE, o titular de licença ou 

comunicação prévia que haja caducado pode requerer nova licença ou comunicação 

previa, pelo que serão utilizados no novo processo os elementos que instruíram o 

processo anterior desde que o novo requerimento seja apresentado no prazo de 

18meses a contar da data da caducidade ou, se este prazo estiver esgotado, não existir 

alteração de facto e de direito que justifiquem nova apresentação. 

Ou caso a obra já tenha atingido um estado avançado de execução, e de acordo com o 

artº 88º do RJUE, poderá ser requerida a concessão de licença especial para a 

conclusão da obra, desde que não se mostre aconselhável a demolição da obra, por 

razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou económicas.” ---------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

processo de obras respeitante ao lote n.º 48 da zona industrial de Serpa (licença de obras 

nº30/2015) e notificar o requerente conforme parecer técnico acima transcrito. ------------------------ 

 

7. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Pias” 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que pretende a requerente, Joana 

Raquel Prior Neto, na qualidade de Notária do Cartório Notarial de Serpa, a emissão de parecer 

favorável conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º1, da Lei n.º 91/95, de 

02 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. 

Pelo exposto, de acordo com os elementos apresentados, nada obsta à emissão de Parecer 

Favorável sobre o prédio rústico, descrito na competente Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 4281/20130930 e inscrito na matriz predial da extinta freguesia de Salvador, sob o 

artigo 1208 – Secção R, com 4250M2, na proporção de 1/2 a Paulo Jorge Rosa Afonso e 1/2 a 

Francisca Maria Rosa Afonso Ramos, decorrente da venda de António dos Santos Ramos, 

Teresa dos Santos Ramos da Costa Pereira e Maria José dos Santos Ramos da Costa Pereira, 

herdeiros de Teresa de Jesus Coelho dos Santos e José Moreira Ramos. 

Não se verifica que a referida transmissão, vise ou dela resulte parcelamento físico em violação 

ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no 

artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

70/2015 de 16 de julho, considerando que não se verifica o aumento de compartes e o prédio 
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rústico localiza-se no perímetro urbano de Pias, qualificado no Plano de Urbanização de Pias, 

em espaços urbanizáveis ER1 e na UOPG1 - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão. 

A competência para emissão de parecer favorável para efeitos de aumento de compartes é da 

Câmara Municipal sendo o respetivo prazo de emissão de 45 dias. A omissão de pronúncia 

corresponde à emissão de parecer favorável (n.º 3 do artigo 54.º da lei n.º 91/95, de 2 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º70/2015 de 16 de julho). ------------------------- 

 

 Deliberação 

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

parecer favorável ao aumento de compartes no prédio rústico denominado “Pias”, na freguesia 

de Pias, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4281/20130930. ---------------------- 

 

8. Constituição de compropriedade no prédio rústico denominado Monte Manantiz, 

na freguesia de Pias 

Sobre o assunto designado em epígrafe, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território 

emitiu a seguinte informação, que se transcreve:  

 

«É requerido por Maria Lucília Nunes Rosa da Silva Morais de Almeida, na qualidade de 

proprietária, a emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade no prédio rústico, 

descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1094/19920427 e inscrito na 

matriz predial da freguesia de Pias, sob o artigo 12 – Secção H, denominado Monte Manantiz, 

com 43,365hectares, na doação a cada um dos cinco filhos, na proporção de 1/5 

(8,673hectares), conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º1, da Lei n.º 

91/95, de 02 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. 

De harmonia com o n.º2, 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”. 

Apreciada a documentação junta, verifica-se que o prédio rústico possui a área total de 

43,365hectares. No Plano Diretor Municipal em vigor (carta de ordenamento), o prédio rústico 

insere-se em espaços agrícolas de regadio, pelo que a quota ideal a transmitir a cada um dos 

cinco novos comproprietários, corresponde a 8,673hectares, superior à unidade de cultura para 

as áreas de regadio (4 hectares), conforme Portaria n.º 219/2016 de 9 de agosto. 

De harmonia com o disposto no n.º 1, do citado dispositivo, a competência para emissão de 

parecer é da Câmara Municipal, sendo o respetivo prazo de emissão de 45 dias. A omissão de 

pronúncia corresponde à emissão de parecer favorável (n.º 3 do artigo 54.º da lei n.º 91/95, de 2 

de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho). 

Pelo exposto, considera-se que deverá ser emitido Parecer Favorável à peticionada constituição 

de compropriedade no prédio rústico supra identificado, propondo-se que o presente pedido seja 

remetido para deliberação de Reunião de Câmara.» -------------------------------------------------------- 
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Deliberação 

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

parecer favorável à constituição de compropriedade, no prédio rústico descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 1094/19920427 e inscrito na matriz predial da freguesia de Pias, sob 

o artigo 12 – Secção H, denominado Monte Manantiz. --------------------------------------------------------- 

 

9. Grupo de Teatro (En)Cena – Proposta de apoio 

Atendendo à grande participação do Grupo de Teatro (En)Cena – composto por alunos da 

Escola Secundária de Serpa – Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, nas atividades do 

Município, o Gabinete de Ação Social e Educação propõe um apoio financeiro de 1.000,00 €, 

considerando a grande dinâmica do referido grupo na promoção do teatro quer no concelho quer 

noutros pontos do país, com participações anuais em festivais de teatro jovens, e também como 

forma de reconhecimento a estes jovens pela disponibilidade que manifestam sempre aos 

nossos convites: 

 

- Participação nas Jornadas Municipais de Educação (novembro/2016) 

- Participação nas atividades de Natal/2016 que decorreram na Praça da República 

(dezembro/16) 

- Jornadas Municipais pela Igualdade e Inclusão Social (fevereiro e março/16); 

- Espaço Brinca na Feira do Queijo (4 de fevereiro/16); 

- Articulação e apresentação de peças de teatro em conjunto com o Grupo de Teatro da 

Academia Sénior; 

- Participação como figurantes no Cortejo Histórico e Etnográfico de Serpa 

- Participação no Fórum Jovem (maio/16) 

- Entre outras ao longo do ano letivo e de acordo com disponibilidade. 

 

 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, atribuir ao Grupo de Teatro 

(En)Cena, do Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa, um subsidio no valor de 1.000 (mil euros)  
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10. Sociedade Luso União Serpense - Pedido de apoio 

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

masculinos da Sociedade Luso União Serpense classificou-se no 2º lugar da 1ª fase do 

campeonato distrital do Inatel, assim garantiu o apuramento para a 2ª fase onde terá como 

adversários o Pereirense, Ginásio de Sines e o Serrano de São Marcos da Serra. 

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

Movimento Associativo, ANEXO I – DESPORTO NÃO FEDERADO – participação na FASE DE 

APURAMENTO (2ª fase) propõem a atribuição do subsídio de 250,00 (duzentos e cinquenta euros) 

à Sociedade Luso União Serpense. --------------------------------------------------------------------------------- 

 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 Sociedade Luso União Serpense um subsídio no valor de 

250,00 (duzentos e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de S.Bento – Pedido de apoio  

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

Etnográfico de Vila Nova de São Bento solicitou apoio financeiro para desenvolvimento do plano 

de atividades para 2017, onde constam deslocações, organização do encontro de ranchos em 

Vila Nova de S. Bento e aquisição de fardas. 

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 Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de S. Bento, um 

subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros). ----------------------------------------------------------------------- 

 

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

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 
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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. 

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 

 

 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 (8ª fase): 

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

EB1 Serpa – Escalão A 

Nome do Aluno 
Aluno com 

NEE  
Subsídios 

Refeição e Material Escolar  

Subsídio 

Alojamento  

Cesar Simão de Sousa Fialho ------------- X ------------- 

Daniel Lameira Lourenço ------------- X ------------- 

José Damião Rei Fialho ------------- X ------------- 
Manuel Francisco Rei Fialho ------------- X ------------- 
Nair Manuel Dimas Fialho ------------- X ------------- 

 

13. Destaque de parcela de terreno destinada a edificação do Centro Escolar de Serpa 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datada de 8 do corrente mês de março: 

 

«Pretende a Câmara Municipal de Serpa, na qualidade de interessada, proceder a um destaque 

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

Registo Predial sob o n.º2055/19970924, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3363, da 

União de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), proveniente do artigo 3225 da extinta 

freguesia de Salvador), com 14956.00m2 de área total de terreno, 2518.00m2 de área coberta e 

12438.00m2 de área descoberta. 

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% e 

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

No prédio urbano, com a área atual de 14956,00m2 m2, pretende-se destacar uma parcela 

(escola EB JI Abade Correia da Serra e área exterior envolvente), com 8960,85m2 de área total 

de terreno: 
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Área implantação – 1583,95m2 (escola EB IJ) + 1606,89m2 (ginásio) (total com 3190,84m2 - 

índice de ocupação35,6%); 

Área construção (escola EB IJ) – 3121,73m2+ 1606,89m2 (total com 4728,62m2 - índice de 

ocupação 52,7%); 

Área descoberta – 7731,85m2; 

Confina a norte com António Manuel Parreira Palma Cano, a sul com a rua s/n, a nascente com 

o prédio urbano3828, propriedade do Município de Serpa e a poente com a rua Edgar Pires 

Valadas e EBI 2,3 Abade Correia da Serra. 

A parcela restante, com a área de 5995,15m2, onde se implanta a escola EB 2,3 Abade Correia 

da Serra, confronta a norte, com António Manuel Parreira Palma Cano, a sul com arruamento 

público, a nascente com o Caminho da Previdência e a poente com A. J. Paulino Neves e outros. 

Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com 

arruamentos públicos, cumprindo o disposto no n.º4 do art.º6 do Decreto-Lei 555/99, de 16/12, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 136/2014, de 09/09, propondo-se que o 

presente destaque 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 prazode 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 urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º2055/19970924 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3363, da União de freguesias 

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

 

14. Proposta de cedência de gabinete no CADES – Requerente: Luís Filipe Borges 

Ferreira 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico informa que o empresário Luís Filipe 

Borges Ferreira, com atividade a título individual e com início de atividade em 2014, através do 

preenchimento do formulário de candidatura entregue no Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 
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Económico (GADE), em março de 2017, pretende um espaço no CADES para desenvolver uma 

atividade de Prestações de serviços nas áreas de segurança alimentar; controlo de pragas e 

tratamento de águas para consumo humano e tratamento de águas residuais. 

O empresário em questão teve atividade no concelho, na Rua Fonte do Ortezim em Serpa 

contudo, e por questões de venda de imóvel ficou desalojado pelo que procura um espaço, por 1 

ano, para instalar a sua empresa. 

De acordo no artigo 8º do Regulamento do CADES foram apresentados os seguintes 

documentos: 

- Ficha de inscrição com caracterização do projeto; 

- Cópia da declaração de início de atividade; 

- Cópia do Cartão de empresário (cartão de cidadão); 

- Curriculum profissional; 

- Comprovativo da situação regularizada na Administração Fiscal;  

- Comprovativo da situação regularizada na Segurança Social (o requerente informa que foi 

solicitada a declaração à entidade responsável, contudo, esta está em elaboração. No momento 

só é possível entregar o comprovativo do pedido da mesma que de certa forma comprova o 

pagamento da segurança social dos últimos 4 meses. 

 

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 documentos complementares, o projeto deu início em janeiro de 2014. O 
projeto contempla plano de negócios, contudo, este não é apresentado. 
 

b) Quanto à relevância económico-social o projeto apresentado poderá, de certa forma, 
contribuir para o crescimento económico do concelho através da diversidade 
apresentada pelos serviços assim como através do envolvimento de outros profissionais 
que exerçam atividade nas mesmas áreas. 
 

c) Potencialidade para a criação de emprego: segundo o requerente atualmente estão 
criados 2 postos de trabalho com apoio técnico de um Engenheiro Alimentar. 
 

d) Maturidade do projeto: embora não haja uma análise técnica por parte da Câmara ao 
Plano de Negócios estima-se que o projeto possa apresentar alguma maturidade uma 
vez que o negócio já deu início em janeiro de 2014 e o requerente demonstra 
experiência profissional na área. A carteira de clientes, segundo informação verbal do 
requerente, está estável com tendência a aumentar. 

 
e) Carater inovador, apostando na criatividade, investigação e empreendedorismo: o 

requerente demonstra vontade e caráter empresarial. A criação de um serviço de 
consultoria nas áreas acima referidas e na cidade de Serpa poderá melhorar e 
diversificar a oferta existente nesta área assim como fixar as pessoas à cidade e ao 
concelho. 
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Tendo em consideração a análise aos critérios de avaliação e aos espaços disponíveis colocam 
à consideração superior a atribuição de um gabinete no espaço CADES.--------------------------------- 
 

Deliberação  
De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder ao Sr. Luís 
Filipe Borges Ferreira um gabinete no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de 
Serpa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

15. CP 11/2016 - Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia – 

Minuta da adenda ao contrato n.º 2/2017 – Ratificação  

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em informação datada de 17 do 

corrente mês de março, informa que, na sequência do envio do Contrato n.º 2/2017 – 

Empreitada de Qualificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, a visto do Tribunal de Contas, foi 

sugerido por aquela entidade que se acrescentasse ao contrato, ainda que por Adenda, o 

número sequencial de compromisso. 

Em face ao exposto, propõem a elaboração de Adenda ao Contrato, consistindo na alteração da 

cláusula 8ª, formalizada pela introdução de um 2º parágrafo, com o seguinte teor:  

-------------------------------------------------------Oitava---------------------------------------------------------------- 

--- (1º parágrafo inalterado) ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Os encargos resultantes deste contrato estão assumidos com o número sequencial de 

compromisso 17381/2017. 

Considerando a manifesta urgência na resolução da presente situação e envio de resposta ao 

Tribunal de Contas, propõem que a minuta da Adenda seja aprovada pelo Sr. Presidente, ao 

abrigo do disposto no número 3, do artigo 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 

submetida a ratificação da Câmara Municipal na próxima reunião do dia 22 de março. 

Face ao exposto, o Sr. Presidente proferiu despacho de deferimento em 17 de março. ------------ 

 

Deliberação  

Nos termos do n.º 3 do artigo 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de 

março do corrente ano, respeitante à aprovação da minuta da Adenda ao contrato n.º 2/2017 do 

concurso público de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, em Serpa. -------------------- 

 

 

16. Proposta de protocolo entre o Município de Serpa e a EDP Distribuição – Energia, 

SA 

Foi analisado o ofício remetido pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, relativo ao 

protocolo celebrado com a EDP respeitante à alteração ao Anexo I do contrato tipo de 

concessão de distribuição de eletricidade em baixa tensão: 
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Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo, que se anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante, a celebrar com a EDP Distribuição – Energia, S.A., 

respeitante à alteração ao Anexo I do contrato tipo de concessão de distribuição de energia 

elétrica em baixa tensão, celebrado em 23 de novembro de 2001. ----------------------------------------- 
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17. Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de avaliação do ano de 2016 

De acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, procedeu-se 

à análise do relatório de avaliação do direito de oposição, respeitante ao ano de 2016: 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Lei n.º 24/98, de 26 de maio aprovou o Estatuto do Direito de Oposição, assegurando às 

minorias o direito de constituir e exercer uma oposição democrática, no caso concreto das 

Autarquias, aos respetivos Órgãos Executivos. 

Entende-se por oposição, a atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das orientações 

políticas dos Órgãos Executivos. 

O direito de oposição integra os direitos, poderes e prerrogativas previstos na Constituição e na 

lei.  

As informações devem ser prestadas diretamente e em prazo razoável aos órgãos ou estruturas 

representativos dos partidos políticos e demais titulares do direito de oposição.  

Na reunião extraordinária realizada no dia 13 de outubro de 2000, a Câmara Municipal aprovou, 

por unanimidade, o documento respeitante ao Estatuto do Direito de Oposição, nos termos da 

citada lei.  

 

 

2. TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 

São titulares do direito de oposição: 

a) Os partidos políticos representados na Assembleia Municipal, que não estejam 

representados na Câmara Municipal; 

b) Os partidos políticos representados na Câmara Municipal, desde que os respetivos 

membros não assumam pelouros, poderes delegados ou outras formas de 

responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas, 

c) Os grupos de cidadãos eleitores que, como tal, estejam representados em qualquer 

órgão autárquico.  

 

Nesta Autarquia, foram titulares do direito de oposição, no ano de 2016, o Partido Socialista, pelo 

facto de estar representado no Órgão Executivo e nenhum dos seus representantes deter 

pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo 

exercício de funções executivas, e o Partido Social Democrata que está representado na 

Assembleia Municipal, mas não tem representação na Câmara Municipal.  

 

O Partido Socialista, está representado na Câmara Municipal com três Vereadores e na 

Assembleia Municipal com oito eleitos;  

O Partido Social Democrata, está representado na Assembleia Municipal com um eleito. 
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Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e artigo 

34.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a seguir se indica os atos praticados 

em observância dos direitos consagrados no referido Estatuto, durante o ano de 2016:  

 

 

3. DIREITO À INFORMAÇÃO 

Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista têm sido regularmente informados, pelo Presidente 

da Câmara e pelos Vereadores eleitos pela CDU, tanto de forma escrita como verbal, sobre o 

andamento dos principais assuntos de interesse para o Município nas reuniões da Câmara 

Municipal e os membros do Executivo que assumiram pelouros e poderes delegados prestam 

informação sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público relacionados com a 

sua atividade, nas reuniões da Câmara Municipal e sempre que são solicitados a prestar 

esclarecimentos por parte dos Vereadores eleitos pelo PS.  

Sempre que solicitada, é ainda prestada informação a todos os eleitos da Assembleia Municipal, 

nas sessões deste Órgão, ou posteriormente, por escrito.  

 

A par de outros assuntos, aos titulares do direito de oposição foram prestadas as seguintes 

informações, no âmbito do artigo 25.º n.º 2 alínea c), artigo 34.º n.º 1 alínea u) e art.º 35.º n.º 1 

alínea y) e n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de janeiro: 

 

 Informação escrita do Presidente, acerca da atividade e situação financeira da Câmara 

Municipal, remetida a todos os membros da Assembleia Municipal, antes de cada 

sessão, onde consta também informação sobre as Reclamações, Recursos Hierárquicos 

e Processos Judiciais Pendentes e estado atualizado dos mesmos e situação financeira 

da autarquia e da qual é também dado conhecimento a todos os eleitos do Órgão 

Executivo; 

 Resposta aos pedidos de informação apresentados pelos Vereadores; 

 Resposta aos pedidos de informação veiculados pela Mesa ou eleitos da Assembleia 

Municipal; 

 Publicação das deliberações dos órgãos autárquicos destinadas a ter eficácia externa, 

através de edital e divulgação na página da Internet da autarquia e afixação nas 

Juntas/Uniões de Freguesia; 

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, das atas das sessões da Assembleia 

Municipal e das atas da Câmara Municipal, após a sua aprovação; 

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, dos Relatórios da Atividade Municipal e dos 

Relatórios de Avaliação a que se refere o Estatuto do Direito de Oposição; 

 Promoção do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e da publicação do 

respetivo relatório de avaliação, respeitante ao ano de 2015; 

 Envio à Assembleia Municipal das atas das reuniões da Câmara Municipal, após a sua 

aprovação; 
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 Envio à Câmara e Assembleia Municipal de documentação relativa a planos, projetos, 

relatórios, pareceres e outros documentos de natureza semelhante; 

 Resposta aos pedidos de informação solicitados pelos presidentes ou outros membros 

das juntas de freguesia do concelho; 

 Resposta, em geral, às questões colocadas formal ou informalmente sobre o andamento 

dos principais assuntos do município. 

 Agendamento nas reuniões da Câmara Municipal, de Assuntos Gerais de Interesse 

Autárquico, para conhecimento de informação remetida à autarquia pelos grupos 

parlamentares e outras entidades.  

 

Foi, ainda, garantida a distribuição de toda a correspondência remetida à autarquia e destinada 

aos Vereadores ou aos membros da Assembleia Municipal.  

 

A Câmara Municipal mantém atualizados os mecanismos de informação permanente sobre a 

gestão municipal, onde se inclui a página da internet, facilitando o acompanhamento, fiscalização 

e crítica, da atividade dos órgãos municipais.  

 

Refere-se ainda a publicação do boletim municipal “Serpa Informação”(mensal); a Agenda 

Cultural e Desportiva (mensal); a informação monitor nos Paços do Concelho; Newsletters; 

Comunicados; a informação Balcão Único e Mupis na cidade de Serpa (mobiliário urbano para 

informação). 

 

Dos suportes online, além do site oficial (www.cm-serpa.pt), destaca-se ainda os seguintes: 

 Site oficial: www.cm-serpa.pt 

 Facebook: Serpa Terra Forte 

 Canal Youtube: www.youtube.com/user/SerpaCM 

 Facebook: EnRede 

 Portal do Munícipe http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx 

 Calameo (pdfs do Serpa Informação e agenda cultural) 

http://pt.calameo.com/publish/books/ 

 Agenda da Mesa Interativa da Região de Turismo 

 

 

4. DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA 

O artigo 5.º n.º 3 estipula que os titulares do direito de oposição têm o direito de ser ouvidos 

sobre as propostas de orçamento e plano de atividades.  

 

No âmbito do processo de elaboração das Opções do Plano 2017-2020 e Orçamento e Mapa de 

Pessoal para 2017, foi solicitado ao PS e PSD, através de ofícios datados de 26 de setembro de 

2016, o envio de propostas e contribuições para serem analisadas no âmbito da elaboração 

daqueles documentos.  

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.cm-serpa.pt/
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
http://pt.calameo.com/publish/books/
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Os documentos respeitantes às Opções do Plano 2017-2020, Plano de Atividades 2017, Plano 

Plurianual de Investimentos, Orçamento 2017, Relatório de apresentação e fundamentação da 

política orçamental 2017 e Mapa de Pessoal para 2017, foram remetidos ao Partido Socialista e 

Partido Social Democrata, no dia 4 de novembro, tendo sido submetido para aprovação na 

sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada no dia 22 de dezembro de 2016.  

 

5. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

Procedeu-se ao envio de convites aos eleitos da Câmara e Assembleia Municipal, a fim de 

assegurar que estes pudessem participar em atos e eventos oficiais organizados ou apoiados 

pela Autarquia, nomeadamente, exposições; espetáculos; workshops; concertos; peças de 

teatro; colóquios; palestras; apresentação de livros; sessões de sensibilização e feiras.  

 

Aos titulares do direito de oposição, foi garantido o direito de participação, através da 

possibilidade de pronúncia ou intervenção, pelos meios constitucionais e legais, sobre quaisquer 

questões de interesse público relevante, podendo estes efetuar pedidos de informação, moções, 

recomendações, requerimentos, declarações politicas e esclarecimentos.  

 

Existe também a participação de representantes da Oposição em entidades e comissões, 

designados pela Câmara Municipal e eleitos na Assembleia Municipal, no início de cada 

mandato. 

 

Foi disponibilizado gabinete próprio aos Vereadores da Oposição, no edifício da Autarquia, com 

os meios logísticos necessários à sua atividade.  

 

6. DIREITO DE DEPOR 

No período em questão, os eleitos locais referidos como titulares do direito de oposição não 

intervieram em qualquer comissão para efeitos da aplicação do direito consagrado no artigo 8º 

do Estatuto do direito de Oposição.  

 

De acordo com o estipulado na Lei n.º 24/98, de 26 de maio, os relatórios elaborados pelos 

órgãos executivos das autarquias locais, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que 

se refiram, serão enviados aos titulares do direito de oposição e publicados no Boletim Municipal. 

 

Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Vereador Noel Farinho para dizer que houve anos em que votaram 

contra e fundamentaram esse sentido de voto, depois houve uma progressão no relacionamento 

entre os eleitos e votaram favoravelmente, com algumas reservas apresentadas por escrito. 

Existem algumas situações que lhes causa preocupação e que estão fora do que o quadro legal 

do Estatuto de Oposição prevê. No que diz respeito a reuniões para análise de planos 
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estratégicos e dos orçamentos e planos de atividades, em 2016 essa necessidade que 

manifestaram não foi satisfeita. Quanto ao direito de participação, a Câmara informa e convida, 

contudo, considera que a dimensão da participação não termina aí, existe outra dimensão que é 

a divulgação através dos meios da autarquia e no ano de 2016 foi-lhes sonegada essa 

participação no Serpa Informação e no Serpa Terra Forte e consideram que isso está claramente 

a lesar o direito de oposição.  

No que diz respeito aos seus pedidos de informação, houve uma evolução muito significativa na 

obtenção dos esclarecimentos e documentos facultados, contudo, houve sugestões que se 

foram adiando e não se chegaram a fazer e que tecnicamente eram importantes, como por 

exemplo, a reunião que foi solicitada com os técnicos sobre as candidaturas do quadro 

comunitário, o que consideram que é um exemplo significativo da pouca atenção que é dada à 

oposição. Consideram que houve melhorias nalguns aspetos, mas há outras situações em que 

se regrediu e por isso, irão votar contra este relatório de 2016. -------------------------------------------- 

 

A Srª Vereadora Paula Pais deu também como exemplo, uma situação que considera incorreta 

com a oposição, que foi o facto de, aquando das deslocações do Executivo às freguesias, a 

União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), a única de maioria PS, surgir no site 

apenas com os dois brasões, enquanto nas restantes freguesias foram sempre colocadas fotos 

de pessoas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente referiu que é bom ouvir dizer que houve melhorias em determinados aspetos, e 

quanto aos aspetos menos positivos, em relação ao plano de atividades, embora tenha uma 

altura própria, sendo apresentado no mês de outubro, mas há sugestões que podem sempre ser 

apresentadas ao longo do ano, considera que não é necessário uma reunião específica para 

esse efeito. Sobre a falta da reunião respeitante às candidaturas, talvez erradamente tenha 

pensado que a informação que prestou recentemente numa reunião da Câmara Municipal, teria 

sido suficiente. Em relação ao facebook, Serpa Terra Forte e ao site da autarquia, podem dar 

exemplos concretos de eventos em que tenham participado e não apareceram nas fotos, pois a 

pratica não é de impor para que não apareçam. ---------------------------------------------------------------- 

Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do Partido 

Socialista e quatro votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar o Relatório de Avaliação do Direito 

de Oposição relativo ao ano de 2016 (acima transcrito) e remete-lo ao PS e PSD, de acordo com 

o n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e artigo 7.º do Estatuto do Direito de 

Oposição, aprovado pela Câmara Municipal em 13 de outubro de 2000 e para posterior 

publicação no Boletim Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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18. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 56 referente ao 

dia 21 de março do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.703.835,47 (um 

milhão, setecentos e três mil, oitocentos e trinta e cinco euros e quarenta e sete cêntimos) e 

165.436,14 (cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis euros e catorze cêntimos), 

respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ------------- 

 

Na sequência do pedido de informação do Sr. Vereador Noel Farinho, na última reunião da 

Câmara Municipal, relativamente à situação dos gabinetes no Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico de Serpa, foi dado conhecimento da seguinte informação, prestada 

pelos respetivos serviços: 

 

Total de gabinetes para atribuição: 12 

Gabinetes cedidos em 20 de março: 10 

Taxa de ocupação: 83%                                  

Taxa de disponibilidade: 17% 

 
 

Nº do 
Gabinete 

 
Nome da Empresa/Empresa a 

título individual/ 
Associação/Cooperativa 

 

 
 

Atividade 

 
Data de 

atribuição em 
RCM 

 
Data de 

entrada no 
CADES 

 
1, 2 e 3 

 
CMS (GADE – Gabinete de Apoio 

ao Desenvolvimento Económico de 
Serpa) 

 

 
-------------------------------------- 

 
------------ 

 
-------------- 

 
 
4 

 
APROSerpa - Associação de 

Produtores do Concelho de Serpa 

 
Promoção e defesa da atividade 
empresarial do concelho de Serpa nas 
áreas da agricultura, pecuária, 
agroalimentar, entre outras. 

 
Protocolo de 
Colaboração 
assinado em 
6.07.2016 

 
 
2.12.2016 

 
 
5 

 
Mygon – Serviços de Comércio 

Eletrónico Unipessoal, lda 

 
Prestação de serviços nas áreas de 
comércio eletrónico, marketing, 
comunicação e publicidade; 
Consultoria em plataformas de comércio 
eletrónico.  
 

 
 
11.11.2005 

 
 
25.11.2015 

 
6 

 
José Márquez Rodriguez 

 
A empresa ainda não está criada mas o 
objetivo é desenvolver uma atividade 
relacionada com um call center 
 

 
20.01.2016 

 
1.07.2016 
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7 

 
João Carlos Cabral Cunha 

Fernandes 
 

 
Consultoria em gestão de recursos de 
produção e comércio de equipamentos e 
consumíveis relacionados com energias 
renováveis, recursos hídricos, 
certificação, resíduos, entre outros… 
 

 
9.12.2015 

 
2.05.2016 

 
8 

 
Almabio – Cooperativa Agrícola de 

produtores Bio do Alentejo, CRL 
 

 
Promoção, produção, recolha, 
transformação, escoamento dos produtos 
resultantes da agricultura biológica e 
biodinâmica da região… entre outros 
 

 
22.02.2016 

 
1.11.2016 

 
9 
 

 
Disponível 1 

 
-------------------------- 

 
----------------- 

 
----------------- 

 
10 

 
ADPM (Criativos) – Associação de 
Defesa do Património de Mértola 

 

 
Gabinete de Apoio ao Empresário – 
Prestação de3 esclarecimentos na área 
empresarial 

Protocolo de 
Colaboração 
assinado em 
22.02.2016 

 

 
11 

 
Mercearia de Serpa 

 

 
Loja on line de venda de produtos 
regionais  
 

 
29.09.2016 

 
1.11.2016 

 
12 e 13 

 
Informarfil, Reciclagem e 

Comercialização de 
Consumíveis Informáticos, Lda. 

Comercialização de produtos informáticos 
e tecnológicos; 
Desenvolvimento e consultoria 
informática;  
Implementação de redes e software de 
gestão. 

 
22.02.2016 

 
1.04.2017 

 
 
 

14 

 
 

Nádia Evaristo 

 
Prestação de serviços na área do 
marketing digital; estratégia de negócios, 
formação e seguros 

 
8.03.2017 
 

 
 

 
15 
 

 
Disponível 2 

 
----------------------- 

 
-------------- 

 
---------------- 

 

Pretensões em análise:  

1. Fator X – Formação; Consultoria e Gestão Unipessoal, Lda. (Atividade: Desenvolvimento de 

formações profissionais em várias áreas tais como segurança; formação de formadores; gestão 

e organização de eventos…entre outros. 

 
2. Luis Ferreira (Atividade: Prestação de serviços nas áreas de segurança alimentar; controlo de 

pragas e tratamento de águas para consumo humano e tratamento de águas residuais) 

 

 

Interveio a Srª Vereadora Paula Pais para questionar em que situação se encontra a rampa de 

acesso à igreja de Vila Verde de Ficalho, tendo o Sr. Presidente respondido que, de momento 

não tem informação precisa sobre o assunto, mas na próxima reunião poderá esclarecer o 

assunto melhor, mas a Junta de Freguesia pediu apoio na elaboração do projeto e já foram 

consultadas as respetivas entidades. ------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Vereador Daniel Veiga solicita que se verifique a possibilidade de se colocar um candeeiro 

de iluminação pública, na Rua da Fonte do Hortezim, junto ao sitio onde se encontram os 

contentores do lixo, pois de noite aquela zona fica muito escura e algumas pessoas já se 

queixaram. Nessa mesma zona, alerta ainda para a necessidade de limpeza do espaço de 

paragem do autocarro Serpentina, que se encontra vandalizada. 

Solicita que lhe seja facultada informação atualizada das plantas da zona industrial e das zonas 

de atividades económicas, com indicação dos proprietários dos lotes.  

Refere ainda que na entrada de Serpa, pela zona dos silos, tem havido problema com danos 

provocados nos pneus dos carros, devido à quina dos passeios e questiona se não seria 

possível bolear essas quinas.  

Pergunta ainda se houve algum desenvolvimento no contato com os párocos, no que diz respeito 

ao processo do roteiro das igrejas e sobre a possibilidade da Câmara Municipal ter alguém 

nessas igrejas, pelo menos aos fins-de-semana. -------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que não houve mais desenvolvimentos sobre o assunto 

de abertura das igrejas, pois o Roteiro das Igrejas foi uma ideia apresentada aos três párocos do 

concelho, mas que não tem tido grande recetividade, pois a grande dificuldade não é ter pessoas 

disponíveis para esse serviço, mas sim por motivos de segurança, pois levantam a questão de 

se ir tonar público um património que consideram muito valioso. No que diz respeito à 

possibilidade de se recuperar a igreja de Santa Maria, foi solicitado apoio da Câmara para um 

trabalho prévio, de forma que possam efetuar uma candidatura. ------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho perguntou em que situação se encontram os passadiços do Pulo do 

Lobo, bem como o ponto da situação do plano municipal de manutenção das estradas e 

recuperação dos caminhos rurais. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que, em relação aos caminhos, tem-se seguido o plano normal que 

tinha sido definido e neste mandato já passamos por todas as freguesias, foram cerca de oito 

meses na zona da serra e neste momento estamos em Vila Verde de Ficalho e estão a ser feitos 

trabalhos na Ribeira de Limas e em Vale Queimado e estão sendo realizados trabalhos 

preparatórios para o asfaltamento num caminho que faz a ligação de S.Marcos e Corte da 

Azinha, pois são os dois únicos troços classificados como estradas municipais e que ainda se 

encontram em terra. Irá seguir-se o arranjo da estrada da Penalva que liga a Vila Verde de 

Ficalho, depois será em A-do-Pinto e está previsto no segundo trimestre, começar na União de 

Freguesias de Serpa (salvador e Santa Maria). 

Quanto aos passadiços, informa que foi aprovada a candidatura em fevereiro, tendo sido depois 

solicitado o projeto de execução, mais pormenorizado, que servirá de base para o concurso que 

vamos abrir e numa próxima reunião poderá apresentar esse referido projeto. Prevê-se que em 

janeiro do próximo ano esteja concluída a obra. ----------------------------------------------------------------  
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O Sr. Vereador Daniel Veiga questiona em que situação se encontra o processo do parque 

fluvial, tendo o Sr. Presidente explicado o inicio deste processo, bem como o problema com a 

qualidade da água, no caso de ser classificado como praia fluvial, contudo, esse projeto tinha 

uma componente que era a ligação ao rio, mas que não se concretizou devido aos problemas 

com um dos proprietários dos terrenos. Entretanto, começaram-se as negociações com os 

proprietários de outros terrenos para verificar a viabilidade do parque passar pelas suas terras, 

bem como a possibilidade de se fazer a ligação com Beja e articular com o projeto do ramal 

ferroviário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em 

minuta, por unanimidade, os seguintes assuntos: --------------------------------------------------------------- 

- Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

- Licenças de recinto improvisado 

- Futebol Clube de Vale de Vargo – Licenciamento de Passeio de BTT 

- 4ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

- Certificação de nome de ruas 

- Zona Industrial de Serpa, lote 48 – Declaração de caducidade 

- Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Pias” 

- Constituição de compropriedade no prédio rústico denominado Monte Manantiz, na 

freguesia de Pias 

- Grupo de Teatro (En)Cena – Proposta de apoio 

- Sociedade Luso União Serpense - Pedido de apoio 

- Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de S:Bento – Pedido de apoio  

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

- Destaque de parcela de terreno destinada a edificação do Centro Escolar de Serpa 

- Proposta de cedência de gabinete no CADES – Requerente: Luís Filipe Borges Ferreira 

- CP 11/2016 - Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia – Minuta da 

adenda ao contrato n.º 2/2017 – Ratificação  

- Proposta de protocolo entre o Município de Serpa e a EDP Distribuição – Energia, SA 

- Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de avaliação do ano de 2016 

- Resumo Diário da Tesouraria 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H10 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATA N.º 6/2017 
22 DE MARÇO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 24 

 

 

 

 

 

Ata n.º 6/2017 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 22 de março 
 

 

 

ANEXO 1 – 4ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 

ANEXO 2 – Proposta de protocolo a celebrar com a EDP Distribuição – Energia, SA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


