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Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  
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Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

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 11/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 30 

 DE MAIO DE 2018   

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 30 

de maio de 2018, 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 10/2018 

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 10, relativa à reunião realizada no dia 16 de maio, 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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. ARPIVAGO – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vale de Vargo – Pedido de 

apoio financeiro 

3. Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias” – Pedido de apoio financeiro 

4. Grupo Coral Etnográfico “Os Camponeses de Pias” – Pedido de apoio financeiro 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro nos prédios sito na Travessa 

do Sabugo, n.º 1 e 1-A, em Vila Verde de Ficalho 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro no prédio sito no Largo do 

Corro, n.º 18 em Serpa 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro no prédio sito na Avenida das 

Forças Armadas, n.º 5 em Vila Verde de Ficalho 

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro no prédio sito na Rua da 

Pedreira, s/n em A-do-Pinto 

9. Repartição de encargos – Aquisição de gás propano 

10. Pedido de parecer para a isenção de IMT – Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de 

Imóveis e Imposto de Selo, na aquisição do prédio rústico, artigo 106, secção 1-F, em Serpa 

11. Proposta de candidatura dos Jordões de Pias e candidatura das Santas Cruzes de Vila Nova de 

S.Bento, a Património Mundial Cultural e Imaterial da Humanidade e criação de Centros 

Interpretativos em Pias e Vila Nova de S.Bento 
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12. Proposta de criação do Conselho Municipal de Segurança 

13. Assuntos gerais de interesse autárquico 

14. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA  

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e 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 do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 

 
Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Associação de 
moradores da Neta e 

Pulo do Lobo 

7364 
2018.05.18 

Baile em Cabeceiras de Vale 
Queimado 
9 de junho 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 

CIMBAL 6794 
2018.05.09 

4143 
2018.05.14 

Publicitação do Plano 
Intermunicipal de Adaptação 
às Alterações Climáticas, no 

âmbito da candidatura 
efetuada.  

Colocação de outdoor 
(4x3), de maio a dezembro 

de 2018, no estaleiro 
municipal, com visibilidade 

da circular interna 

 

 

 

2. ARPIVAGO – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vale de Vargo – Pedido 

de apoio financeiro 

O Gabinete de Apoio ao Movimento, Associativo, Desporto e Juventude, informa que a Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de Vale de Vargo solicita apoio financeiro para realizar atividades 

(passeios a Sintra, Sagres, Cascais, Lisboa, participação no picnicão nacional do MURPI, em Montemor, 

nas comemorações do dia da mulher, 25 de abril, 1º maio, Dia Mundial do Idoso, Semana Cultural de Vale 

de Vargo, jantar de Natal, entre outras) durante o ano de 2018. 

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

atribuição de um subsídio de 1 000 euros para apoio às atividades a desenvolver em plano de atividades 

para o ano de 2018. 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir à ARPIVAGO um subsidio no valor de 1.000 (mil euros) para apoio nas atividades a 

desenvolver no corrente ano de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias” – Pedido de apoio financeiro 

O Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, Desporto e Juventude, informa que o Grupo Coral 

Feminino “As Ceifeiras de Pias” solicita apoio financeiro para a edição de DVD. 

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

atribuição de um subsídio de 1 000 euros.  

Informa o Grupo Coral que, em 2014, foi feito por Patrícia Pedrosa um documentário sobre os Jordões em 

Pias, intitulado “Quem faz um Jordão guarda a tradição”, no qual o grupo coral participou. Este 

documentário já foi apresentado pela realizadora, no Brasil, no Festival Internacional de Filme Etnográfico 

do Recife, em 2015.  

Tem sido objetivo do grupo coral editar este documentário em DVD. Solicitam apoio financeiro de 1.000 

euros e em contrapartida, cedem 200 cópias deste trabalho à Câmara Municipal. 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir ao grupo coral feminino “As Ceifeiras de Pias”, um subsidio no valor de 1.000€ (mil 

euros) para apoio na edição de DVD com o documentário “Quem faz um Jordão, guarda a tradição”. ------- 

 

 

4. Grupo Coral Etnográfico “Os Camponeses de Pias” – Pedido de apoio financeiro 

O Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa que o Grupo Coral e 

Etnográfico “Os Camponeses de Pias”, solicita um apoio financeiro para o ano em curso, para pagamento 

de prestação da Taberna, projeto do grupo e sede do mesmo. 

A entidade encontra-se registada no Conselho Municipal do Movimento Associativo e conforme o seu 

Regulamento, propõem com base no Capitulo I, artigo 3º alínea b) Apoios à realização de projetos e ações 

pontuais; um apoio no valor de 1000€. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 17454/2018. ----------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir ao grupo coral “Os Camponeses de Pias”, um subsidio no valor de 1.000€ (mil euros) 

para apoio no pagamento da prestação da taberna. ---------------------------------------------------------------- 
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5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro nos prédios sito na 

Travessa do Sabugo, n.º 1 e 1-A, em Vila Verde de Ficalho 

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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro no prédio sito no Largo 

do Corro, n.º 18 em Serpa 

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

 



ATA N.º 11/2018 

30 DE MAIO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 10 

 
 

 

 

 

 

 

 



ATA N.º 11/2018 

30 DE MAIO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 11 

 

 



ATA N.º 11/2018 

30 DE MAIO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 12 

 

 

 Deliberação 

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

transcrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro no prédio sito na Avenida 

das Forças Armadas, n.º 5 em Vila Verde de Ficalho 

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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro no prédio sito na Rua da 

Pedreira, s/n em A-do-Pinto 

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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Repartição de encargos – Aquisição de gás propano para a piscina coberta 

Foi analisada a seguinte informação, datada de 21 de maio, emitida pelo Serviço de Aprovisionamento e 

Contratação Pública:  

 

 «1- De harmonia com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro1, adiante 

designado por LCPA, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-Lei 

197/99 de 8 de junho, a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, deve ser 

conferida pelo Órgão Deliberativo.  

2- Essa autorização, ao abrigo do n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, 

regulamento da LCPA2, foi proferida em reunião da Assembleia Municipal de 23 de novembro de 2017, 

aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano, GOP.  

3- Atendendo que os compromissos plurianuais, irão ser distribuídos por mais de três anos económicos, e 

não estão contemplados nas GOP, a devida autorização prévia deverá ser conferida pelo Órgão 

Deliberativo, em complemento com o estipulado nos n.º 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de 

junho, por inaplicabilidade do art.º 6º, nº 3 da LCPA.  

4- Justifica-se o prazo do contrato por mais de 3 anos económicos, pelo fato de se considerar mais 

vantajoso para o Município, observar um período contratual mais dilatado, em virtude de estar associado a 
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este tipo de fornecimento, um Custo Fixo Direto pela instalação e certificação do depósito (equipamento a 

fornecer em regime de comodato), com valores na ordem dos € 4.500,00.  

Dado que na formação do preço, será o PVP da tonelada/quilo do gás propano proposto pela entidade 

adjudicatária dado momento, será sempre mais proveitoso esse custo ser absorvido por um prazo 

superior, não gerando assim custos de oportunidade.  

Perante o exposto, considerando o procedimento para Aquisição de Gás Propano para a Piscina Coberta 

de Serpa, deverá submeter-se ao Órgão Executivo, como proposta para aprovação do Órgão Deliberativo, 

de acordo com o disposto na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, artigo 24º ambos da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a devida autorização prévia 

da seguinte repartição de encargos: 
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 Deliberação  

De acordo com o parecer e nos termos da alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, artigo 24º ambos da Lei 

n.º75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal a autorização prévia para 

a seguinte repartição de encargos: 

 

 

 

 

 

10. Pedido de parecer para a isenção de IMT – Imposto Municipal sobre Transações Onerosas 

de Imóveis e Imposto de Selo, na aquisição do prédio rústico, artigo 106, secção 1-F, em 

Serpa 

Sobre este assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território emitiu a seguinte informação:  

 

«É requerido por Maria José Henriques Fava Franco, na qualidade de proprietária do prédio rústico 

designado por "Santana do Lagarinho", descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º2289/20110414, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 279-F da união de freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), com 8,55hectares, parecer favorável para efeitos de isenção de IMT 

(Imposto Municipal sobre transações Onerosas de Imóveis e I.S. (Imposto de selo), na aquisição do 

prédio rústico confinante, designado por "Palma Bento", descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º1848/20090417, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 106-F, da União de freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria), com 3,775hectares, resultando uma área com 12,325hectares. 

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

Pescas (DRAP), conforme previsto na alínea b) do n. º5 do art. º51 do Dec. Lei n. º111/2015 de 27/08, 

Ofic./371/2018/DAI de 02/05, referindo esta entidade que considera “contribuir para melhorar a estrutura 

fundiária da exploração da requerente, tendo sido levada em consideração o respeito pelo cumprimento da 

área mínima da exploração da vendedora, e da máxima da exploração final resultante desta operação, 

uma vez que ambas declamam não dispor de outros prédios contíguos aos acima referidos.” 

Pelo atrás exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º 5 do art.º 51.º da 

Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, e para efeitos do estabelecido no n.º 3 do art.º 51.º, propõe-se que o 

presente pedido de Isenção de Imposto Municipal sobre transações Onerosas de Imóveis (I.M.T.) e de 
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imposto de selo (I.S.), seja aprovado em deliberação de reunião de Câmara e se proceda à emissão da 

certidão requerida.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação  

Face ao exposto, nos termos do n.º 3 e n.º 5 do art.º 51.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à isenção do Imposto Municipal sobre 

Transações Onerosas de Imóveis (I.M.T.) e de imposto de selo (I.S.), na aquisição do prédio rústico 

designado por "Palma Bento", descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º1848/20090417, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 106-F, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

11. Proposta de candidatura dos Jordões de Pias e candidatura das Santas Cruzes de Vila Nova 

de S.Bento, a Património Mundial Cultural e Imaterial da Humanidade e criação de Centros 

Interpretativos em Pias e Vila Nova de S.Bento 

Considerando, os Jordões de Pias e as Santas Cruzes de Vila Nova de S. Bento, duas manifestações 

de cariz popular/religiosos, que importa manter e preservar pela sua originalidade e peculiaridade e que 

certamente poderão ser potencializados como dois polos de interesse turístico, valorizando a imagem e o 

património do Concelho, os vereadores eleitos pelo Partido Socialista propõem a discussão deste assunto 

de modo a colocar à aprovação a Candidatura dos Jordões de Pias e a Candidatura das Santas 

Cruzes de Vila Nova de S. Bento, a Património Mundial Cultural e Imaterial da Humanidade e a 

criação de Centros Interpretativos em Pias e Vila Nova de São Bento, respetivamente. -------------------------- 

 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente para solicitar mais algumas informações, questionando se existe 

alguma proposta em concreto, tendo o Sr. Vereador António Mariano respondido que, na reunião pública 

da Câmara realizada em Vale de Vargo, no dia 2 de maio, apresentou verbalmente esta proposta, no 

período de intervenções, e o Sr. Presidente respondeu que já tinha abordado esta questão com o Dr. 

Paulo Lima e que iriamos depois debater este assunto, pelo que, o objetivo desta proposta do PS, foi dar 

mais força ao assunto e tornar mais célere a sua discussão. ------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, neste momento, é prematuro deliberar sobre a elaboração da candidatura, 

hoje não é possível tomar essa decisão, pois não existem elementos suficientes para decidir. Considera 

que é mais sensato continuar com os contatos que já tinham sido iniciados e conforme tinha referido no 

dia 2 de maio em Vale de Vargo, realizou-se no dia 8 de maio a reunião com o Dr. Paulo Lima, estando a 

analisar-se uma possível contratualização, para que se elabore um estudo prévio, no sentido de verificar 

se teremos matéria suficiente para avançar para uma candidatura. Estes processos de candidatura são 

muito complexos, pois é necessário contatar o respetivo Ministério e aguardar pela sua decisão, pois 

nestas situações, a candidatura não é da autarquia, é a candidatura de um País.  

Existem vários trabalhos, realizados ao longo dos anos, sobre os Jordões de Pias, mas é necessário 

verificar se existe matéria suficiente para ser candidatada, mas em relação às Santas Cruzes, está 
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prevista a possibilidade de se efetuar uma candidatura conjunta com outras localidades, em que as Santas 

Cruzes também se comemoram. 

Disse ainda que, desde o inicio do ano que se está a trabalhar nesse assunto, sendo necessário fazer um 

trabalho prévio e na próxima sexta-feira está agendada outra reunião com o Dr. Paulo Lima e à medida 

que se for evoluindo neste processo, será dado conhecimento a todos os eleitos.  

 

Face à intervenção do Sr. Presidente e em conformidade com a sua sugestão, o Sr. Vereador António 

Mariano disse que, poderá então ser reformulada a proposta, no sentido de se deliberar sobre a 

continuidade do processo de estudo para a candidatura das Santas Cruzes, em parceria com outras 

localidades e estudar a hipótese de se efetuar uma eventual candidatura dos Jordões de Pias.  

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar continuidade ao processo de estudo 

em curso, para a possibilidade de candidatura das Santas Cruzes a Património Mundial Cultural e Imaterial 

da Humanidade, em parceria com outras localidades e estudar a hipótese de se efetuar uma eventual 

candidatura dos Jordões de Pias. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Proposta de criação do Conselho Municipal de Segurança 

No seguimento da intervenção realizada na reunião de Câmara do dia 7 de março de 2018 e conscientes 

que o concelho precisa de um sistema de proteção capaz de responder de forma estruturada e 

organizada, mas com eficiência, às diferentes situações e desafios que se colocam em termos de 

segurança, aos mais variados níveis, e das quais destacam, as que se verificaram recentemente na 

freguesia de Pias, os vereadores do Partido Socialista, propõem que seja colocado à aprovação a criação 

do Conselho Municipal de Segurança, previsto na Lei n.º 33/98, de 18 de julho, alterada pela Lei n.º 

106/2005, de 25 de agosto.  

O conselho Municipal de Segurança, é uma entidade de âmbito Municipal com funções de natureza 

consultiva, de articulação, informação e cooperação e que constitui um meio de participação institucional 

de organismos públicos e de parceiros sociais, na promoção dos objetivos de garantia de inserção social, 

de segurança e de tranquilidade das populações. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobe este assunto, o Sr. Presidente disse que este processo de constituição do Conselho Municipal de 

Segurança, teve o seu inicio há vinte anos, numa reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 2 de 

dezembro de 1998, em que foi deliberado solicitar à Assembleia Municipal a elaboração do regulamento 

provisório, que de acordo com a Lei 33/98, é competência do órgão deliberativo.   

A Assembleia Municipal, em 29 de dezembro desse mesmo ano, manifestou-se a favor da constituição do 

Conselho, solicitando o apoio da Câmara Municipal na elaboração do respetivo regulamento. 
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Em sessão de 22 de dezembro de 2003, a Assembleia Municipal aprovou o regulamento provisório e 

seguiu-se a fase de solicitar às diversas entidades, a indicação dos seus representantes, contudo, o 

processo não teve na altura prosseguimento, porque o tempo foi decorrendo e muitas entidades não 

chegaram a nomear os seus representantes e posteriormente, ponderou-se a hipótese de se rever a 

composição do Conselho, devido às dificuldades de funcionamento, pelo elevado número de entidades 

previstas no artigo 4.º do regulamento provisório e enumerou, para conhecimento dos vereadores, as 

várias dezenas de entidades previstas na composição do Conselho.  

Por fim, disse que está de acordo em retomar este processo, no sentido de se colocar em funcionamento 

o Conselho Municipal de Segurança, fazer uma nova análise ao regulamento provisório e agendar o 

assunto para uma próxima reunião da Câmara, tendo em vista o seu encaminhamento para a Assembleia 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que, de acordo com a legislação, julga que não será obrigatório a 

participação de todas essas entidades referidas no regulamento provisório que foi aprovado, pois a lei 

recomenda, mas não estipula essa obrigatoriedade.  

 

Interveio o Sr. Vereador Manuel Soares para apresentar uma proposta de trabalho para o regulamento 

provisório, elaborada pelos eleitos do PS (a qual se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante) e 

sugere que o gabinete jurídico faça uma análise do que já se fez sobre este processo e apresente uma 

nova base de trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, foi deliberado por unanimidade, remeter o assunto para o Serviço de Assessoria 

Jurídica, para analisar o processo, com base no regulamento provisório já aprovado, na proposta de 

trabalho do regulamento apresentada pelos vereadores do PS e face às atualizações da respetiva 

legislação, para posterior apreciação numa próxima reunião da Câmara Municipal. -------------------------------- 
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13. Assuntos gerais de interesse autárquico (para conhecimento): 

13.1. Assembleia Intermunicipal da CIMBAL – Moção sobre o impacto ambiental das 

monoculturas em regime intensivo 
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13.2. Abaixo-assinado “Maior e melhor segurança pública na freguesia de Pias 

 

O abaixo-assinado consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. 
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14. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 99, referente ao dia 29 de 

maio do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 580.953,75 (quinhentos e oitenta mil, 

novecentos e cinquenta e três euros e setenta e cinco cêntimos) e 199.763,28 (cento e noventa e nove 

mil, setecentos e sessenta e três euros e vinte e oito cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

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

 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, começou por intervir o Sr. Presidente para informar que, 

numa próxima reunião da Câmara será agendado um assunto respeitante a um protocolo com A Musica a 

Gostar dela Própria, para o ano de 2018 e 2019, com o objetivo de desenvolver várias ações nesses dois 

anos, entre elas um trabalho de gravação sobre os Jordões de Pias, fazer recolhas sobre situações 

específicas, tendo em vista a salvaguarda desses momentos/eventos e ficarão disponíveis na internet para 

consulta.  

 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Paula Pais que começou por fazer um reparo sobre uma notícia publicada no 

Serpa Informação, sobre as reuniões públicas da Câmara, em que se refere que a reunião de 27 de junho 

se realiza em Vila Verde de Ficalho, mas trata-se de um lapso, uma vez que está agendada para 27 de 

junho a reunião em Vila Nova de S.Bento.  

Ainda no Jornal, relativamente às obras das ETAR´s de Vales Mortos e A-do-Pinto, é referido que se 

continua a aguardar a ligação à rede elétrica. Atendendo ao tempo que já decorreu, questiona se já houve 

alguma reunião com a EDP para pedir explicações sobre o assunto. Tendo também o Sr. Vereador 

Manuel Soares manifestado a sua preocupação relativamente à situação da ETAR de Vales Mortos, uma 

vez que fica assim comprometida a data prevista para a sua conclusão. 

 

 A Sr.ª Vereadora Paula refere ainda que consta nesta última edição do boletim da autarquia, a informação 

da Câmara sobre a degradação das estradas do concelho, contudo, na sessão da Assembleia Municipal 

do dia 30 de abril, o PS apresentou uma moção sobre as estradas do concelho e não consta referência no 

Jornal a essa moção, por isso manifesta o seu desagrado por esse facto. Ainda sobre esta Moção do PS 

diz que a mesma já constou do site do município, mas foi retirada. ---------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente, em relação ao lapso da notícia sobre as reuniões da Câmara, diz que vai verificar o 

assunto com o respetivo serviço e aproveita para dizer que, em relação à reunião em Vila Verde de 

Ficalho, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia contatou a Câmara e sugeriu que se fizesse noutro mês, 

uma vez que agosto é um mês em que muitas pessoas estão de férias e leva a que a participação dos 

munícipes na reunião pública, seja muito menor. No entanto, o assunto será agendado para análise numa 

próxima reunião do Executivo.  
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Sobre a ligação das ETAR à rede elétrica, já se realizou a reunião com a EDP e ficaram de fazer a ligação 

em A-do-Pinto até final do mês, bem como a ligação do jardim municipal, por isso, dia 1 de junho voltará a 

ser contatada a EDP a insistir no assunto.  

Ainda em relação à ETAR de Vales Mortos, diz que as obras têm sempre imprevistos e quando 

começaram a trabalhar verificaram algumas situações e solicitaram mais algum atempo, para fazer um 

levantamento e análise do assunto, tendo em vista a implementação de medidas para melhorar o 

funcionamento da ETAR. Para esse efeito, foi apresentada uma proposta de mais 30.000 euros, a qual já 

foi aceite e mantêm o compromisso de estar concluída até final do mês de junho.  

Sobre a moção que terá sido retirada do site, diz que vai verificar o assunto com o respetivo serviço, 

contudo, ela foi divulgada junto da comunicação social como é habitual, embora no Serpa Informação 

nunca tenha sido hábito a colocação das moções.  

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais diz que, quando manifestou o seu desagrado sobre o assunto, não pretendia 

dizer que a moção deveria estar transcrita no Serpa Informação, mas junto da notícia sobre as ações que 

a Câmara tem levado a cabo relativamente às estradas, poderia ter-se acrescentado um parágrafo, a 

informar que, sobre esse mesmo assunto, o Partido Socialista já tinha apresentado uma moção na 

assembleia municipal de 30 de abril. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares pergunta se já foi comunicado à Camara, a rotura que existe na casa de 

banho da escola de Vales Mortos e alerta ainda para a quantidade de ervas que existe no pavimento do 

parque infantil.  

No que diz respeito a Santa Iria, iniciou-se o parque de jogos, mas, entretanto, a obra parou, pergunta 

quais são as perspetivas de continuidade da obra. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Em relação à questão da rotura na escola de Vales Mortos, o Sr. Presidente respondeu que irá verificar se 

já chegou alguma comunicação desse assunto aos serviços da Câmara, no entanto, quando se trata de 

pequenas reparações, esse é um assunto que se encontra delegado na União de Freguesias, pelo que, se 

for esse o caso, é possível que o Agrupamento de Escolas tenha encaminhado o assunto diretamente 

para a União de Freguesias, contudo, se se tratar de uma grande rotura, provavelmente o assunto foi 

comunicado à Camara Municipal. Sobre as ervas no espaço escolar, diz que nesse protocolo encontra-se 

também prevista uma verba para esse tipo de limpeza. De acordo com o protocolo de delegação de 

competências, assinado no anterior mandato, mas que ainda se encontra em vigor, até à celebração de 

novo protocolo, está delegado em todas as Juntas e Uniões de Freguesia, as obras de manutenção nas 

escolas, que impliquem pequenas reparações, à exceção do Centro Escolar, em que a autarquia transfere 

anualmente para o Agrupamento uma verba de 10.000 euros para essa manutenção, que implique 

pequenas reparações. 
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Diz ainda que está previsto nas férias, fazer a reparação do parque infantil e relativamente ao campo de 

jogos de Vales Mortos, ainda não se fez uma candidatura, dado que essa escola foi alvo de uma 

candidatura há menos de dez anos.  

Quanto a Santa Iria, diz que se fez um procedimento para a primeira fase de terraplanagem e a segunda 

fase tinha um valor elevado, pelo que, estamos em negociações com o empreiteiro para a aquisição de 

uma máquina, tendo este ficado de apresentar proposta, fazendo-se depois o acerto de contas com 

aquele serviço que falta fazer.  

Acrescenta ainda que, ainda em relação a Santa Iria, há um processo que não irá ser fácil de resolver, 

uma vez que o terreno em redor da localidade tem várias construções ilegais, tem galinheiros, tem hortas 

e solicitou-se a uma empresa que apresentasse uma proposta de orçamento, para se tentar fazer tipo um 

parque florestal, que incluísse uma zona de hortas devidamente organizadas e que se fizesse a demolição 

das obras ilegais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que, em relação à escola de Vales Mortos, os eleitos do PS reuniram 

com a União de Freguesias e foi-lhes comunicado que houve uma redução de verbas e que as escolas já 

não são da responsabilidade das Juntas de Freguesia, tendo o Sr. Presidente respondido que só pode 

tratar-se de alguma confusão, pois a Câmara tem estado em conversações com as Freguesias, 

colocando-se essa hipótese de, nos próximos protocolos de delegação de competências, a manutenção 

nas escolas voltar a ser competência da Câmara Municipal, contudo, até ao momento, mantem-se em 

vigor o protocolo assinado no anterior mandato e a Câmara continua a fazer as respetivas transferências 

de verbas para as Juntas e Uniões de Freguesia.  

No sentido de um melhor esclarecimento do assunto, o Sr. Presidente fez a leitura dos respetivos artigos 

do Acordo de Execução, assinado em 2014 com a União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria): 

 

Artigo 1.º 

(…) 

 
 

 

 



ATA N.º 11/2018 

30 DE MAIO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 36 

 

 
 

 

Esclarece ainda que, quando se trata de uma reparação maior, que não se enquadre na delegação de 

competências, cabe à respetiva Junta de Freguesia, notificar a autarquia da respetiva situação, para que 

se possa dar prosseguimento ao processo.  

Sobre este assunto, a Srª Vereadora Odete Borralho informa que não chegou aos serviços da Câmara 

Municipal, qualquer informação sobre a rotura na casa de banho da escola de Vales Mortos.  

 

O Sr. Vereador António Mariano disse que pretendia hoje levantar uma questão, que já foi abordada pelo 

Sr.Presidente e que diz respeito aos baldios de Santa Iria, existem construções ilegais e há uma habitação 

que está a ser construída por uma família de etnia cigana, em terrenos que não são da sua propriedade e 

depois de contatado o Presidente da União de Freguesias, obteve a informação de que ele já teria 

comunicado o assunto duas vezes à Câmara Municipal e embora a obra esteja embargada, têm dado 
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continuidade à sua construção e existe um grande desagrado por parte das pessoas que vivem nessa 

zona.   

Diz ainda que a EDIA, no âmbito do Plano de Regadio do Alqueva, construiu muitos quilómetros de 

estrada em asfalto no nosso concelho, questiona de quem é a competência da manutenção desses 

caminhos. 

Alertou ainda para outra situação, que tem a ver com as sarjetas, pois quando estão previstas chuvas 

intensas, existe o hábito de tirar as tampas, o que algumas vezes leva ao entupimento das sarjetas e 

ainda no sábado verificou-se uma dessas situações em Pias. Sugere que se faça alguma divulgação junto 

dos munícipes, a alertar para os inconvenientes dessa situação.  

 

O Sr. Presidente disse que é difícil controlar as grelhas dos sumidouros e os próprios serviços da 

autarquia, nalgumas situações mais criticas, têm que recorrer a esse método de retirar as tampas, mas a 

situação mais preocupante é no outono, devido à queda das folhas, que pode levar a alguns 

entupimentos. Contudo, poder-se-á no espaço reservado para a proteção civil, alertar para essa situação. 

Quanto às estradas que foram arranjadas pela EDIA, é um problema grave que ainda não sabemos como 

será resolvido. Os projetos supramunicipais, como foi o caso do plano de rega do Alqueva, são 

comunicados aos municípios, para conhecimento, e não temos hipótese de nos pronunciarmos, pois não 

passa pelas autarquias a respetiva autorização. Em principio, serão entregues aos municípios, e 

estaremos disponíveis para receber, mas tem que ser acompanhado das respetivas verbas. 

Sobre a situação da construção ilegal da etnia cigana em Santa Iria, informa que já existe um processo de 

embargo e na próxima visita ao local, que está agendada para sexta-feira, será efetuado um levantamento 

fotográfico para avaliar se houve evolução da obra e no caso de não ter sido respeitada a notificação do 

embargo, o processo segue para Tribunal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares fez ainda referência a uma situação em Vale do Poço, de um entulho que 

terá sido colocado num caminho, junto à SerpoCarnes.  

Considerando que se procedeu hoje à abertura das propostas para a exploração do Bar do Jardim 

Municipal, pergunta como decorreu o processo, tendo o Sr. Presidente respondido que foram 

apresentadas sete propostas, estiveram presentes no ato público alguns concorrentes e o processo 

prossegue agora com a análise das propostas pelo Júri do concurso. ------------------------------------------------- 

 

Período de Intervenção do Público 

Encontrava-se presente na reunião, o Sr. Mário Stuart-Torrie que começou por dar os parabéns ao 

Executivo pela obra do Jardim Municipal Pulido Garcia e alertou mais uma vez, para um processo que 

iniciou há muitos anos atrás, sobre a necessidade de obras nas muralhas, atendendo ao facto de que a 

sua habitação se encontra muito próxima da muralha, referindo que a situação tem vindo a piorar. 

Abordou ainda o assunto respeitante à circulação de trânsito no centro histórico, criticando a forma 

incorreta como alguns munícipes utilizam os estacionamentos e emitindo, mais uma vez, a opinião de que 

deveria ser proibida a circulação do trânsito em todas as zonas do centro histórico.    
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Sobre a situação das muralhas, o Sr. Presidente disse que tem sido uma preocupação permanente da 
autarquia a sua recuperação e já têm sido efetuadas algumas obras ao longo dos anos, tal como tem 
havido intervenção no património religioso, como a Igreja do Santuário e a Igreja de Santa Maria. Refere 
ainda a intervenção que atualmente está a decorrer na Tore do Relógio. --------------------------------------------- 
 

Informações prestadas aos eleitos 
Na sequência da questão colocada pela Srª Vereadora Paula Pais na reunião de 2 de maio, relativa ao 
edifício que se situa junto ao Espaço Internet de Vila Verde de Ficalho, foi prestada informação, por email, 
no dia 30 de maio, que foram enviados os seguintes ofícios (em 20/02/2018 e 23/04/2018), a solicitar 
reunião com o Senhor Secretário de Estado do Tesouro: 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto no n.º 4 

do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em minuta, por unanimidade, 

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

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 ARPIVAGO – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vale de Vargo – Pedido de 

apoio financeiro 

 Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias” – Pedido de apoio financeiro 

 Grupo Coral Etnográfico “Os Camponeses de Pias” – Pedido de apoio financeiro 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro nos prédios sito na Travessa 

do Sabugo, n.º 1 e 1-A, em Vila Verde de Ficalho 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro no prédio sito no Largo do 

Corro, n.º 18 em Serpa 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro no prédio sito na Avenida das 

Forças Armadas, n.º 5 em Vila Verde de Ficalho 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro no prédio sito na Rua da 

Pedreira, s/n em A-do-Pinto 

 Repartição de encargos – Aquisição de gás propano 

 Pedido de parecer para a isenção de IMT – Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de 

Imóveis e Imposto de Selo, na aquisição do prédio rústico, artigo 106, secção 1-F, em Serpa 

 Proposta de candidatura dos Jordões de Pias e candidatura das Santas Cruzes de Vila Nova de 

S.Bento, a Património Mundial Cultural e Imaterial da Humanidade e criação de Centros 

Interpretativos em Pias e Vila Nova de S.Bento 

 Proposta de criação do Conselho Municipal de Segurança 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H45 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 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

 

  O Presidente da Câmara             A Secretária 

 

 

         ______________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                        Anabela Baleizão Cataluna) 
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