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ATA N.º 9/2017  
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 3 de maio de 2017 
  

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Daniel Abraços Veiga 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

Paula Jesus Godinho Pais Soares 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

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 9/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 3 DE MAIO DE 2017 

 

No Salão Polivalente de Vale de Vargo, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 3 de maio 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 8/2017 

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 8, relativa à reunião realizada no dia 19 de abril, 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. Isenções de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto itinerante  

3. Licenças de recinto improvisado  

4. Licença para realização de Passeio de BTT – Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento 

5. Sexta alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

6. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico artigo 20-T de Vila Nova de S.Bento 

7. Edifício da antiga Casa do Povo de Vila Verde de Ficalho  

8. Pedido de atribuição de tarifa social – Lourenço José Castanho 

9. Reconhecimento da atribuição de nome de rua – Rua do Campo, em Vila Verde de Ficalho 

10. Diocese de Beja – Pedido de apoio para a 13ª Edição do Festival Terras Sem Sombra 

11. Rescisão de contrato de aluguer de gabinete no CADES – João Carlos Cabral Cunha Fernandes  

12. Alteração do Plano Diretor Municipal por adaptação aos Programas Especiais – Lei de bases 

gerais da politica pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo 

13. Aquisição de serviços – Alteração legislativa na aquisição de serviços excecionais  

14. Lote 17 da Zona de Atividades Económicas de Pias 

15. Resumo Diário da Tesouraria 
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ORDEM DO DIA 

 

1. Isenções de pagamento de taxas  

1.1. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa 

Na sequência do solicitado pelos Bombeiros Voluntários de Serpa, através de Pretensão n.º 5408, datada 

de 3 de abril 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 recinto itinerante, no 

valor de 15,00 €, para organização de um festival taurino, realizado no dia 15 de abril de 2017. --------------- 

 

2. Licenças de recinto itinerante  

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 itinerante: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Jaime Ricardo Rosa 

Bicho 

Pista infantil 6181 

2017.04.19 

14 a 18 de abril 2017.04.21 

 

3. Licenças de recinto improvisado  

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão das seguintes licenças de recinto improvisado: ------------- 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Comissão de Festas de 

A-do-Pinto 

Espetáculo de 

Variedades 

5760 

2017.04.07 

De 11 a 14 de 

maio 

 

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 

Variedades 6154 

2017.04.19 

De 27 de abril a 

1 de maio 

2017.04.26 

 

Comissão de Festas de 

Nª Srª da Consolação  

Variedades 6168 

2017.04.26 

28 de abril a 1 de 

maio 

2017.04.17 
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4. Licença para realização de Passeio de BTT – Associação Desportiva de Vila Nova de 

S.Bento 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da seguinte prova desportiva: -------------------------------- 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Associação Desportiva 

de Vila Nova de 

S.Bento 

IX Passeio BTT 

“Rota do 

Rosmaninho” 

6258 

2017.04.20 

7 de maio  

 

5. Sexta alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

Foi analisada a proposta de sexta 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 6ª 

alteração ao Orçamento e 6.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme documentos que 

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

 

6. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico artigo 20-T de Vila Nova de S.Bento 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que pretende o requerente, Pedro Félix, na 

qualidade de advogado e representante de Maria Ana Cardeira Emídio, cabeça de casal da herança de 

Virgínia Maria, 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 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de 

julho: 

1 — “A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 

resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos 

carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos prédios.” 

A competência para emissão de parecer favorável 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). 

 

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

Favorável sobre a alienação do prédio rústico denominado “Sopos”, descrito na competente Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 473/19870608 e inscrito na matriz predial da extinta freguesia de Vila Nova de 

São Bento, sob o artigo 20 – Secção T, com 13,4375 hectares, na proporção de ½ a Hugo Manuel 



ATA N.º 9/2017 

3 DE MAIO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 5 

Bernardo Rocha e ½ a Cláudia Luzia Bernardo Rocha, decorrente da venda dos atuais comproprietários, 

Maria Ana Cardeira Emídio, herdeiros de Manuel João, herdeiros de José António Agostinho Cardeira, 

Irene Maria Cardeira Justino, Manuel Agostinho Cardeira, por não se verificar aumento de compartes. 

 

7. Edifício da antiga Casa do Povo de Vila Verde de Ficalho  

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

apoio financeiro à Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, no valor de 20.000,00 (vinte mil euros), 

para a execução da cobertura e requalificação de vãos do edifício da antiga Casa do Povo, sito na Rua do 

Rossio, em Vila Verde de Ficalho, propriedade da Junta de Freguesia. 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 14717/2017. ------------------------------ 

 

 Intervenções 

A Srª Vereadora Paula Pais manifesta a sua satisfação pelo facto de se ter optado pela requalificação da 

antiga Casa do Povo daquela freguesia, em vez de se proceder à sua demolição, conforme tem 

acontecido noutros edifícios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Pedido de atribuição de tarifa social – Lourenço José Castanho 

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

Requerente Lourenço José Castanho, solicita a atribuição de tarifa social ao abrigo do disposto no artigo 

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

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

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

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

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

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

previsto em regulamento". 

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

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

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

proposta fundamentada." 

Em face ao exposto remete-se o presente pedido para apreciação e decisão da Câmara Municipal de 

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

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de 

atribuição de tarifa social a Lourenço José Castanho. -------------------------------------------------------------------- 
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9. Reconhecimento da atribuição de nome de rua – Rua do Campo, em Vila Verde de Ficalho 

No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a 

atribuição de “Rua do Campo”, à seguinte rua, sita na freguesia de Vila Verde de Ficalho: 
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10. Diocese de Beja – Pedido de apoio para a 13ª Edição do Festival Terras Sem Sombra 

A Diocese de Beja, através da entidade Pedra Angular - Associação dos Amigos do Património da 

Diocese, solicita à Câmara Municipal de Serpa apoio financeiro, no valor de 10.000,00 euros, para a 

concretização de concerto e ação de promoção da biodiversidade integradas na 13.ª edição do Festival 

Terras Sem Sombra, a realizarem-se em Serpa nos dias 6 e 7 de maio. 

O espetáculo terá como tema: A Minha voz na tua Palavra: Da Devoção Popular à Poesia de Saramago, 

ocorrerá no dia 6 de maio na Praça da República e contará com a atuação da Cantadora Esperanza 

Fernadéz , Miguel Ángel Cortéz, Jorge Pérez - El Cubano , Dani Bonilla, Miguel Júnior entre outros. O 

espetáculo contará com a presença de Pílar del Río (Presidente da Fundação José Saramago).  

A ação de promoção da biodiversidade realizar-se-á no dia 7 de maio na Serra de Ficalho e terá como 

tema: “Engenho humano e olival tradicional em torno da Serra de Ficalho” ------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir à Pedra Angular – Associação dos Amigos do Património da 

Diocese, um subsídio no valor de 10.000 (dez mil euros), no âmbito da 13ª edição do Festival Terras Sem 

Sombras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Rescisão de contrato de aluguer de gabinete no CADES – João Carlos Cabral Cunha 

Fernandes  

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico informa que o requerente João Carlos da Cunha 

Fernandes, em 22 de março de 2017 e por via email, solicita a partir do dia 31 de março do corrente ano a 

rescisão do Contrato de Concessão de Apoio ao Investimento, realizado em 29 de abril de 2016. O 

requerente ocupa atualmente o gabinete nº 7 no CADES atribuído em reunião da Câmara Municipal de 9 

de dezembro de 2015, pelo período de dois anos. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do assunto. --------------------------------------------------------------------- 

 

12. Alteração do PDM - Plano Diretor Municipal por adaptação aos Programas Especiais – Lei 

de bases gerais da politica pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, de acordo com o n.º 1 do artigo 78.º da 

Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo (Lei n.º 

31/2014, de 30 de maio), o conteúdo dos planos especiais de ordenamento do território em vigor deve ser 

vertido, nos termos da lei, no plano diretor intermunicipal ou municipal e em outros planos intermunicipais 

ou municipais aplicáveis à área abrangida pelos planos especiais, no prazo máximo de três anos, a contar 

da data da entrada em vigor da presente lei1. 

 

                                                 
1 O prazo termina a 30 de junho de 2017. 
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As alterações por adaptação aos Programas Especiais são transposições de conteúdo destes programas 

para os Planos Territoriais, não sendo admissíveis quaisquer decisões autónomas por parte dos 

municípios (n.º 2 do artigo 121.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio). 

 

Assim, e conforme alínea a) do n.º 1 e números 3 e 4 do artigo 121.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio, apresentam proposta de alteração do PDM de Serpa por adaptação aos Programas Especiais com 

incidência espacial neste Município: Plano de Ordenamento do Parque Natural do Vale do Guadiana, 

Plano de Ordenamento da Albufeira do Enxoé e Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e 

Pedrogão.  

 

Informam ainda que após reunião da Câmara, deverá ser dado conhecimento da deliberação à 

Assembleia Municipal e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. 

 

 Deliberação  

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

alteração do Plano Diretor Municipal de Serpa por adaptação aos Programas Especiais com incidência 

espacial neste Município: Plano de Ordenamento do Parque Natural do Vale do Guadiana, Plano de 

Ordenamento da Albufeira do Enxoé e Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e Pedrogão, 

conforme os seguintes documentos que se anexam em formato digital, à presente ata, dela fazendo parte 

integrante:  

 Cartas de Ordenamento do PDM em vigor (duas plantas); 

 Cartas de Ordenamento do PDM com a alteração (duas plantas); 

 Regulamento do PDM em vigor; 

 Regulamento do PDM com alteração (a amarelo). Normas integradas nos artigos: 10.º, 

19.º e 32.º-A). 

 

 

13. Aquisição de serviços – Alteração legislativa na aquisição de serviços excecionais  

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento informa que, considerando que compete à 

Câmara Municipal, nos termos do disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea ccc), da Lei n.º 73/2015, de 12 de 

setembro, apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre matérias da competência desta, submeteu-

se à apreciação da Câmara Municipal, na reunião de 05/04/2017 a informação I/3324/2017, de 07 de abril.  

Propôs-se então a aprovação da autorização da dispensa, por parte da Assembleia Municipal, do 

cumprimento do disposto no artigo 49.º, n.º 1 (e n.º 5, por inerência), da Lei do Orçamento de Estado de 

2017, aprovada pela Lei nº 42/2016, de 28 de Dezembro, relativamente ao procedimento de Aquisição de 

Serviços para a Renovação de Garantias dos Equipamentos de Rede e Armário de Datacenter, pelo Sr. 

Presidente do Órgão Executivo, em função do valor do contrato, conforme competência prevista na alínea 

a), do nº 1, do artigo 18º, do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, e de acordo com o disposto no n.º 1 do 

art.º 44 do Decreto-Lei 25/2017 de 3 de março, que estabelece as disposições necessárias à execução do 
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Orçamento do Estado para 2017, em desenvolvimento do previsto no n.º 3, do citado artigo 49º, da 

LOE/2017. 

Foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal a autorização da dispensa 

supramencionada, relativamente ao procedimento de Aquisição de Serviços para a renovação de 

Garantias dos Equipamentos de Rede e Armário de DataCenter, pelo Sr. Presidente do Órgão Executivo 

em função do valor do contrato.  

No entanto, verifica-se agora que a Declaração de Retificação n.º 11/2017, de 07 de abril veio alterar o n.º 

1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 de março. Prescreve tal normativo do Diploma de 

Execução Orçamental que “No subsetor local, em situações excecionais, prévia e devidamente 

fundamentadas pelos serviços competentes, o Presidente do órgão executivo, pode autorizar a dispensa 

do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 49.º da Lei do Orçamento do Estado”.  

Com esta alteração legislativa deixa de ser exigível a autorização da dispensa do cumprimento do 

disposto no artigo 49.º, n.º 1 (e n.º 5, por inerência), da Lei do Orçamento de Estado de 2017, aprovada 

pela Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro, por parte da Assembleia Municipal nas aquisições de serviços 

excecionais, deixando também, por inerência, de ser necessária a intervenção da Câmara Municipal 

nestas aquisições.  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação acima transcrita. ----------------------------------------- 

 

 

14. Lote 17 da Zona de Atividades Económicas de Pias 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico informa que, em reunião do Órgão Executivo de 

29.04.2015 foi deliberado atribuir o lote nº 17 na Zona de Atividades Económicas de Pias, com uma área 

total de 423,16m2, a Manuel Candeias Viegas.  

Posteriormente, em nova reunião do Órgão Executivo de 31.08.2016 foi aprovada a 6ª alteração ao 

Loteamento Municipal da Zona de Atividades Económicas de Pias, com o aumento da área total do lote 

nº17 para 496,77m2. 

 

O requerente Manuel Candeias Viegas solicita à Câmara, em 23 de março de 2017 e por via email, a 

alteração do titular do lote para nome da empresa Manuel Candeias Viegas, Unipessoal, Lda.  

 

Assim, no sentido de se aplicar a respetiva alteração ao Loteamento da ZAE Pias e dar resposta ao 

solicitado pelo requerente propõem: 

 

1. Anulação da deliberação de Reunião da Câmara Municipal de 29.04.2015 em que se atribui o lote 

nº 17, com a área de 423,16m2 a Manuel Candeias Viegas. 

 

2. Atribuição do lote nº 17 na Zona de Atividades de Pias, com a área total de 496,77 m2, à empresa 

Manuel Viegas, Unipessoal, Lda.  
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 Deliberação 

De acordo com a informação, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir o lote nº 17 da Zona 

de Atividades de Pias, com a área total de 496,77 m2, à empresa Manuel Viegas, Unipessoal, Lda, 

considerando-se revogada a deliberação proferida na reunião do Órgão Executivo realizada no dia 29 de 

abril de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 81 referente ao dia 2 de 

maio do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.589.843,99 (um milhão, quinhentos e 

oitenta e nove mil, oitocentos e quarenta e três euros e noventa e nove cêntimos) e 148.386,50 (cento e 

quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e seis euros e cinquenta cêntimos), respeitantes a operações 

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

 

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

para dizer que gostaria que o Sr. Presidente lembrasse as obras previstas estratégicas para esta aldeia, 

para criar melhores condições com o objetivo de fixar pessoas. --------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que todas as ações da Câmara têm o objetivo de melhorar as condições e fixar as 

pessoas e referiu que em Vale de Vargo está a ser executado o mini campo de jogos na escola do 1.º 

ciclo, prevê-se que ainda possa ser utilizado neste terceiro período, sendo que esta e outras obras deste 

tipo, nomeadamente a que também se está a fazer em A-do-Pinto tem a particularidade de, além de servir 

a comunidade escolar, durante as férias e fins de semana poderá ser um espaço aberto a toda a 

comunidade local. Informa ainda que foi solicitado à Agência Portuguesa do Ambiente a autorização para 

se tratar da linha de água que passa por Vale de Vargo, obra orçada em cerca de 22.000 euros, já está 

adjudicado à empresa, mas temos que esperar pelo mês de agosto que, de acordo com a legislação, deve 

ser feito preferencialmente nessa altura, embora se esteja a tentar a autorização para se fazer antes.  

Diz ainda que se tem estado a fazer reparações na rede de distribuição de águas, seguindo-se a 

requalificação das calçadas, sendo que iremos apresentar, após já ter sido aprovado o empréstimo, um 

plano de intervenção/requalificação das ruas e em junho/julho fazer a intervenção numa rua de Vale de 

Vargo. Iremos também iniciar brevemente a requalificação da sinalização vertical e horizontal em todas as 

estradas municipais.  

Uma das obras prioritárias nesta localidade é o aproveitamento do espaço que tinha sido inicialmente 

adquirido para a Flor do Enxoé, entretanto foi adquirido outro e aquele terreno ficou vago e pretende-se 

que uma zona seja para loteamento, outra para eco hortas e uma outra com equipamentos de 

ginástica/manutenção, em articulação com a União de Freguesias. ---------------------------------------------------- 
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O Sr. Vereador Noel Farinho reitera a posição de sempre dos eleitos do PS, de que, nestas localidades, 

para se fixar pessoas, seria um bom impulso dado pelo município, pensar numa zona de atividades 

económicas em Vale de Vargo, para a instalação de algumas empresas, e questiona se até final do 

mandato será reavaliado esse assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre a questão das micro zonas de atividades económicas, o Sr. Presidente diz que entende-se que em 

Brinches, Vale de Vargo e Vila Verde de Ficalho, o objetivo é um pequeno espaço para instalação de 

empresas, é uma proposta válida e pode ajudar ao desenvolvimento da localidade, estamos conscientes 

desses aspetos positivos, mas até ao momento, ainda não houve essa possibilidade, mas o município de 

Serpa está um pouco avançado em relação a outros do Distrito, houve um trabalho no sentido de não 

centralizar, houve a preocupação por parte da Câmara de ter esta estratégica de ter três espaços, sendo 

dois nas freguesias e estamos a trabalhar na ampliação de todos eles, embora ainda não tenha havido 

possibilidade de financiamento comunitário para estas três intervenções e como é uma parte considerável 

do nosso orçamento, teremos que fazer por fases.  

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga diz que a proposta do Vereador Noel já vem de há alguns anos, é a visão do 

Partido Socialista e irão repeti-la até que se concretize. Diz que na prática a visão da CDU é fraca e 

desadequada.  

Limpeza de barrancos, vedações em campos de futebol, requalificação de calçadas, ramais de água, 

planos de requalificação de estradas, sinalizações verticais e horizontais, espaços para associações para 

desenvolvimento cultural, eco hortas, loteamentos, parques com equipamentos de ginástica, tudo isso o 

PS considera importante e faz parte da estratégica corrente do município de Serpa e para além disto, 

propõe a elaboração de um estudo para a execução de um parque fluvial, com acesso por dentro da 

freguesia de Vale de Vargo, no ano em que no Alentejo o auto caravanismo cresceu, que é um sinal para 

as freguesias rurais. Consideram que, relativamente às candidaturas efetuadas, deveriam as mesmas ser 

descentralizadas urgentemente para as freguesias, porque existem infraestruturas e não estão sendo 

aproveitadas, como é o caso da Barragem do Enxoé.  

Diz ainda que o desenvolvimento económico é uma das prioridades do PS no concelho de Serpa, e é seu 

entendimento que o desenvolvimento nas freguesias, pode passar também por este parque fluvial, que 

vem num aumento da procura turística e no aproveitamento da barragem do Enxoé e nos acessos que 

Vale de Vargo dispõe para lá chegar e seria uma oferta turística de forma a que junto da barragem se 

pudessem ter arranjos paisagísticos, com balneários, árvores, de que a população de Vale de Vargo 

pudesse desfrutar e que em termos turísticos fosse uma mais valia para o concelho. Poderia fazer-se de 

Vale de Vargo um ponto de passagem, canalizando o auto caravanismo para essa zona. Diz ainda que a 

bancada do PS está disponível para reunir e colaborar para a concretização deste plano do parque fluvial. 
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O Sr. Presidente começou por responder, usando as próprias palavras do Sr. Vereador Daniel Veiga, que 

a intervenção que o Vereador acabou de fazer, foi fraca e desatualizada, pois um estudo prévio para um 

parque fluvial, com o objetivo de aproveitamento das potencialidades da barragem, já está feito, é o  Plano 

de Ordenamento da Albufeira do Enxoé, que tem previsto a construção de alguns equipamentos, dentro 

de terrenos públicos e privados e por isso, a proposta do vereador está desatualizada. 

Sobre a questão de se canalizar candidaturas para as freguesias, diz que as candidaturas não se fazem 

onde se quer, mas sim onde é possível, em termos dos regulamentos dos fundos comunitários e desafia o 

Vereador Daniel a arranjar um equipamento que possa ser feito nesta localidade, previsto nesse plano e 

se conseguir, a Câmara faz a candidatura. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga diz se existe esse plano de ordenamento, então que o mostrem e revela 

egoísmo o facto de não ter sido solicitada a colaboração dos eleitos do PS para a elaboração desse Plano. 

Relativamente às obras, se fosse eleito da maioria, diz que não precisava de candidaturas, fazia-as já 

amanhã e como, logo se veria. Diz ainda que não é um politico profissional, mas anda nas ruas e vê o que 

está feito e o que falta fazer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente diz que é muito fácil falar, e quando se está em Vale de Vargo diz-se que se faz e 

quando se está noutra localidade, diz-se que se faz nessa localidade, mas outra coisa é assumir aquilo 

que se pode fazer. Tem existido da sua parte o reconhecimento que por vezes há propostas válidas, mas 

não existe dinheiro para as fazer. Diz ainda que compreende que o Sr. Vereador tenha algum 

desconhecimento sobre certos assuntos e certos processos, mas tem dificuldade em perceber que exista 

um desconhecimento completo, pois chamar egoístas pelo facto dos eleitos do PS não terem colaborado 

na elaboração do Plano de Ordenamento da Albufeira de Enxoé, quando a responsabilidade da sua 

elaboração foi do Ministério do Ambiente, denota muito desconhecimento, pois neste tipo de planos 

apenas é dado conhecimento à Câmara.    

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga referiu ainda o facto de ter verificado que o jardim publico de Vale de Vargo 

não tem bancos, não tem chafariz com água, tem poucas flores, e nestes quase quatro anos em que é 

eleito ainda não viu qualquer intervenção naquele jardim.  

Diz ainda que na última reunião da Câmara Municipal alertou para o que considera ser falta de informação 

no que diz respeito às tarifas sociais do pagamento de consumo de água e propôs que se fizesse um 

comunicado para melhor divulgação desse assunto junto da população.  

Questiona ainda o motivo da existência de areia no campo de futebol de Vale de Vargo. 
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O Sr. Presidente informou que a areia que existe no campo de futebol, destina-se à construção de um 

picadeiro que será utilizado pela associação de cavaleiros. Sobre o jardim de Vale de Vargo, como outros 

espaços no concelho, é uma gestão partilhada com as freguesias e quando é solicitado a Câmara tenta 

sempre colaborar nas intervenções, mas considera que tem existido um tratamento e acompanhamento 

razoável, dentro daquilo que são as condições das freguesias.  

Relativamente aos comunicados, têm por objetivo informar a população sobre a atividade da Câmara e dar 

conhecimento onde se investem as verbas e esta situação dos descontos no pagamento do consumo de 

água, está prevista no respetivo regulamento, que é público e os serviços de ação social também têm 

prestado essa informação, contudo, através do jornal Serpa Informação chegará mais facilmente ao 

conhecimento da população, pois os comunicados estão mais direcionados para a comunicação social. ---- 

 

Vereador Daniel Veiga manifesta a sua concordância com a divulgação do assunto no Serpa Informação, 

mas propõe que seja também afixada essa informação nos estabelecimentos comerciais de todo o 

concelho, que é uma forma mais eficaz de chegar junto da população. ------------------------------------------------ 

 

A Srª Vereadora Isabel Estevens interveio para lembrar que vai realizar-se nos dias 4 e 5 de maio, no 

Cades – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa, a III edição do Fórum Jovem, 

iniciativa que pretende ser um espaço de oportunidade para os jovens, com conteúdos motivacionais e de 

autoconhecimento que possam conduzir e facilitar o processo de tomada de decisão vocacional e 

profissional. O fórum tem como público preferencial pais e encarregados de educação, docentes e alunos 

do concelho do 9.º ao 12.º ano e do Ensino Profissional.  

A autarquia contactou todas as escolas e turmas e disponibilizou transporte para que todo o concelho 

possa estar presente e tudo se fez para tentar incentivar a participação. --------------------------------------------- 

 

 

Período de Intervenção do Público  

Não se registaram intervenções por parte do público presente. -------------------------------------------------------- 

 

 

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

 

1. Isenções de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto itinerante  

3. Licenças de recinto improvisado  

4. Licença para realização de Passeio de BTT – Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento 

5. Sexta alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  
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6. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico artigo 20-T de Vila Nova de S.Bento 

7. Edifício da antiga Casa do Povo de Vila Verde de Ficalho  

8. Pedido de atribuição de tarifa social – Lourenço José Castanho 

9. Reconhecimento da atribuição de nome de rua – Rua do Campo, em Vila Verde de Ficalho 

10. Diocese de Beja – Pedido de apoio para a 13ª Edição do Festival Terras Sem Sombra 

11. Rescisão de contrato de aluguer de gabinete no CADES – João Carlos Cabral Cunha Fernandes  

12. Alteração do Plano Diretor Municipal por adaptação aos Programas Especiais – Lei de bases 

gerais da politica pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo 

13. Aquisição de serviços – Alteração legislativa na aquisição de serviços excecionais  

14. Lote 17 da Zona de Atividades Económicas de Pias 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H50 da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º do 

Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 15 de outubro de 2013, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e 

subscrevo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

     O Presidente                A Secretária 

 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                (Anabela Baleizão Cataluna) 
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ANEXO 1 – 6ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 

ANEXO 2 – Alteração do PDM - Plano Diretor Municipal por adaptação aos Programas Especiais – Lei de 

bases gerais da politica pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo (em formato digital) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


