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ATA N.º 13/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 27 

 DE JUNHO DE 2018 

 

No Salão Polivalente de Vila Nova de S. Bento, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 27 de 

junho 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 12/2018 

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 12, relativa à reunião realizada no dia 18 de junho, a qual foi previamente 

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade, após efetuada a alteração solicitada 

pelo Sr.Vereador Manuel Soares, 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 itinerante 

3. Licenças de recinto improvisado 

4. Licenciamento de prova desportiva – X Passeio de BTT “Rota dos Rosmaninhos” 

5. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Licença de ocupação de espaço na via pública 

6. Sétima alteração ao orçamento da Câmara Municipal  

7. Reconhecimento de nome de rua em A-do-Pinto (Rua do Sul) 

8. Obras de demolição no prédio rústico 1-N, na freguesia de Pias – Caducidade do licenciamento 

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

urbanos sitos na Rua Acima, n.º 94 e Becos do Castelo, n.º 5 em Brinches 

10. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Proposta de apoio para a visita de estudo ao CERN 

(Organização Europeia para a pesquisa nuclear), em Genebra 

11. Proposta de protocolo entre a Camara Municipal de Serpa e a Música Portuguesa a Gostar Dela 

Própria 

12. Proposta de protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e o Centro de Cultura Popular 

de Serpa para o funcionamento das Oficinas de Verão e das Piscinas Municipais 

13. Proposta de protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a Associação SEAGULL 

RESCUE para a gestão das Piscinas Municipais 

14. CPU 31/2010 – Empreitada de execução de reconstrução e ampliação da Casa do cante de Serpa 

– Libertação de caução 
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15. Direito de preferência do prédio sito na Rua da Figueira, n.º 5 em Serpa 

16. Direito de preferência do prédio sito na Rua João Valente, em Serpa – Anúncio n.º 33684/2018 

17. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Reduto”, sito na freguesia de Pias 

18. Revisão do Plano Plurianual de Requalificação de Ruas no Concelho de Serpa 

19. Reabilitação de Centro de Atividades Ocupacionais – Rua Jogo dos Paus, n.º 22 em Pias 

20. Estudo prévio de requalificação de edifício localizado na Rua da Cruz, n.º 20 em Brinches 

21. Hidroerg – Projetos Energéticos, Ld.ª – Parque solar fotovoltaico de Serpa 

22. Procedimento para arrendamento do bar no Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia – Relatório final 

e minuta do contrato 

23. Assuntos gerais de interesse autárquico   

24. 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 

Comissão de Festas 
de Vales Mortos 

9244 
19/06/2018 

Baile no Largo Dr. Quirino Mealha 
em Vales Mortos no dia 19 de junho 

Recinto Improvisado 
e de Ruído 

35,00€ 

Corpo Nacional de 
Escutas-Agrupamento 
1380 de V. N. S. Bento  

8353 
07/06/2018 

Mastro de Santos Populares no 
espaço dos Escuteiros, Estrada de 
Vale de Vargo no passado no dia 

23 de junho 

Especial de Ruído 20,00€ 

Comissão de Festas 
do Crespo 

8996 
15.06.2018 

Baile no sítio do Crespo, no dia 23 
de junho 

Especial de Ruido  20,00€ 

Santa Casa da 
Misericórdia de Serpa 

8544 de 
08.06.2018 

Baile para angariação de fundos no 
Largo do Côrro no dia 16de junho 

Recinto Improvisado 
e Especial de Ruído 

35,00€ 

Santa Casa da 
Misericórdia de 

Cascais 

8435 
2018.06.07 

Utilização do parque de campismo 
de Serpa, nos dias 23 a 26 de julho 
do corrente ano, para cerca de 90 

crianças do ATL e 20 adultos 
(monitores e coordenadora), que 
participam no acampamento que 
realizam em Serpa desde 2011 

  
432,81€ 
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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  

Walter Portos Dias da 
Silva 

Instalação circo Atlas 
Largo da Feira Serpa 

7892 e 8985 
2018.06.15 

27/06 a 2/07 
 

2018.06.20 

 
 

3. 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  
Vales Mortos 

 

9239 
2018.06.19 

30 junho 2018.06.22 

Agrupamento de 
Escolas n.º 1 de Serpa 

Baile dos Santos 
Populares 

Campo da malha, 
Serpa 

9260 
2018.06.19 

22/23 junho 2018.06.22 

Corpo Nacional de 
Escutas Agrupamento 

377 Serpa 

Festas em Honra de 
S.Pedro 

9302 
2018.06.20 

28 a 30 junho 2018.06.22 

Futebol Clube de Serpa Baile Santos 
Populares 

9236 
2018.06.19 

23 junho 2018.06.22 

 

 

4. Licenciamento de prova desportiva – X Passeio de BTT “Rota dos Rosmaninhos” 

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 prova desportiva: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Associação Desportiva 
de Vila Nova de 

S.Bento 

Passeio BTT – Reta 
dos Rosmaninhos 

8958 
2018.06.14 

2018.06.24 2018.06.22 
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5. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Licença de ocupação de espaço na via 

pública 

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 ocupação de espaço na via pública: ---------------------------------------------------------------------- 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Agrupamento de 
escolas n.º1 de Serpa 

(Associação de 
Estudantes) 

Ponto de venda de 
bebidas/campo da 

malha (serpa) 

9256 
2018.06.19 

 
22 junho 

 
2018.06.22 

 
 

6. Sétima alteração ao orçamento da Câmara Municipal  

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 eleitos do Partido Socialista, aprovar a 7ª alteração ao 

Orçamento da Câmara Municipal, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo 

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

 

 

7. Reconhecimento de nome de rua em A-do-Pinto (Rua do Sul) 

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 Sul”, à seguinte rua, em A-do-Pinto: 
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8. Obras de demolição no prédio rústico 1-N, na freguesia de Pias – Caducidade do 

licenciamento 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, ultrapassado o prazo de um ano a 

contar da data da notificação do ato que deferiu o licenciamento - ofício CMS ref.ª 2825/2017 de 06/abril, 

sem que o requerente (Sociedade Agrícola de Pias), tenha requerido a emissão do alvará de licença de 

obras, a licença caduca, conforme previsto no n. º2 do art. º71, devendo ser declarado pela câmara 

municipal, verificadas as situações previstas, após audiência prévia do interessado, de acordo com o 

ainda previsto no n.º5, notificando-se o requerente por forma a se pronunciar sobre o mesmo no prazo de 

15 dias, através do ofício CMS ref.3883/2018 de 26/04. 

 

Ultrapassado o prazo concedido para audiência do interessado, sem que o mesmo se tivesse 

pronunciado, propõem que seja declarada a caducidade do licenciamento. 
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 Deliberação 

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

do alvará de licença de obras, respeitante ao processo n.º 03/2017/51 - Obras de demolição no prédio 

rústico 1-N, da freguesia de Pias. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

prédios urbanos sitos na Rua Acima, n.º 94 e Becos do Castelo, n.º 5 em Brinches 

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 auto de vistoria, acima transcrito. -------- 
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10. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Proposta de apoio para a visita de estudo 

ao CERN (Organização Europeia para a pesquisa nuclear), em Genebra 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 21 de maio do corrente ano, refere que 
pretende o Agrupamento de Escolas nº 2, a deslocação ao CERN (organização europeia para a pesquisa 
nuclear), o maior laboratório de física de partículas do mundo, localizado em Meyrin, na Região de 
Genebra. A visita de estudo em apreço enquadra-se no plano de atividades do Agrupamento de Escolas e 
destina-se a 45 alunos do 11º ano de escolaridade de curso de ciências e tecnologia, com o 
acompanhamento de 3 professores. 
Terão os alunos a oportunidade duma visita guiada pela cidade, de realizar um cruzeiro no Lago Léman 
(maior lago da Europa Ocidental), de visitar o Museu da Cruz Vermelha e as Nações Unidas. 
 
Com deslocação a 2 de junho e regresso a 5 do mesmo mês, é pelo Agrupamento previsto um total de 
despesa de 23 180 euros, com comparticipação garantida de cerca de 19 910 euros, entre apoio familiar-
base previsto e subsídios (União de Freguesias de Serpa: 800 euros). Face ao exposto, há uma previsão 
de custo adicional por aluno de 66,73 euros. 
 
Requereu o Agrupamento de Escolas nº 2 apoio ao município de Serpa para deslocação e regresso até ao 
aeroporto de Lisboa e apoio financeiro para aumento da comparticipação, considerando a dificuldade 
económica por parte dalguns dos alunos integrados. 
 
Apesar da visita de estudo não se enquadrar no mapa de visitas do plano municipal de combate ao 
insucesso escolar, que contempla o apoio mediante disponibilidade de transporte, consideramos por 
pertinente o apoio extraordinário, assente no fato de se encontrar em preparação há cerca de 3 anos, com 
grande empenho do agrupamento e professores; de comportar uma forte componente pedagógica, face à 
relevância do projeto e de se assumir como oportunidade única para os nossos jovens. 
Assim, reforçamos a proposta da excecionalidade do apoio financeiro, a acrescer ao apoio sob a forma de 
transporte (ida e regresso ao aeroporto de Lisboa). 
 
Para enquadramento deste apoio pontual, propõem a atribuição de 1500 euros, a efetivar-se nas 
seguintes modalidades: 
 
- Subsídio indireto, sob a forma de transporte, com previsão de 402,82 euros.  
De acordo com a contabilidade de custos de 2017, calculado da seguinte forma (para as viagens de ida e 
regresso ao aeroporto nos dias 2 e 5 de Junho): 
14h extraordinárias do motorista  
Portagens 
Combustível e desgaste/manutenção do veículo 
- Subsídio direto, sob a forma financeira, de 1097,18 euros (deduzidos que forem aos 1500 euros do total 
de apoio os 402,82 euros da despesa associada ao transporte)  

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de apoio para a visita de 

estudo ao CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear), em Genebra, através da cedência de 

transporte (viagens de ida e regresso ao aeroporto nos dias 2 e 5 de Junho) e atribuir ao Agrupamento de 

Escolas n.º 2 de Serpa, um subsídio no valor de 1097,18 (mil e noventa e sete euros e dezoito cêntimos). 
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11. Proposta de protocolo entre a Câmara Municipal de Serpa e a Música Portuguesa a 

Gostar Dela Própria 

A Divisão de Cultura e Património informa que, com base nas medidas de salvaguarda da candidatura do 

“Cante Alentejano” a património cultural imaterial da humanidade, a Câmara Municipal entende ser seu 

dever promover o estudo e registo das tradições de matriz eminentemente cultural e patrimonial do 

concelho, como forma de transmissão e divulgação da identidade do lugar e levar ao (re)conhecimento 

técnico e científico das mesmas. 

Ora o lugar, o território de Serpa, tem um conjunto de tradições e expressões cultuais específicas dignas 

de inventariação e documentação muitas delas conjugando as áreas da etnografia, oralidade, música e 

cante, entre outras. 

Com base nestes pressupostos, a Câmara tem vindo a fazer algumas pesquisas, contactos e reuniões 

com entidades e instituições para a realização de projetos de investigação e produção de bases 

documentais.  

É neste contexto que sobressai o curriculum e proposta da associação cultural e recreativa com a 

designação Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, representada por Tiago Bettencourt, diretor 

artístico. 

Pelo exposto, consideram que a Câmara deve estabelecer um protocolo de apoio a esta associação, para 

a execução e desenvolvimento de um projeto de produção de documentário sobre as manifestações 

culturais de cariz profano-religiosas do concelho de Serpa em que o Cante tem um papel de destaque. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Camara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da seguinte 

proposta de protocolo, a celebrar a Associação A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria: 

 

PROTOCOLO 
Atribuição de Apoio a Associação A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria 

 
ENTRE: 
 
O MUNICÍPIO DE SERPA, pessoa coletiva de direito público número 501 112 049, com na Praça da 
República, 7830-389 em Serpa, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Serpa, 
Tomé Alexandre Martins Pires, titular do CC n.º 10822491, válido até 10/09/2020, com poderes para o 
ato, adiante designado por Primeiro Outorgante; 
 
E 
 
A MPAGDP – A Música Portuguesa A Gostar Dela Própria, associação cultural e recreativa número 
509 891 497, com sede na Rua Rodrigues Faria, nº 103, Edifício I, Piso 4, 1300-501 Lisboa, representada 
neste ato por Tiago Betencourt Pereira, titular do CC nº 09850776, válido até 23/08/2021, na qualidade de 
Diretor Artístico, com poderes para o ato, adiante designado por Segundo Outorgante; 
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Considerando que: 
1. O Município de Serpa, tendo sido entidade promotora da candidatura para inscrição do Cante 

Alentejano na lista representativa do património cultural imaterial da humanidade em 2014, e no 
desenvolvimento das suas políticas patrimoniais e culturais pretende continuar a desenvolver e a 
apoiar ações que contribuam para a implementação das medidas de salvaguarda que se destinam 
a proteger e promover o Cante Alentejano.  

 
2. A Segunda Outorgante é uma associação cultural e recreativa, com reputação nacional e 

internacional, e que tem desenvolvido um estilo único a documentar, recolher e misturar imagens 
em movimento. Os seus filmes transdisciplinares remetem para manifestações de cultura imaterial 
como a música, rituais e performances, procurando sempre novos usos da tecnologia e novas 
abordagens à cultura popular e ao tradicional. 
 

3. A Segunda Outorgante comprovou deter a sua situação regularizada perante as Finanças e a 
Segurança Social, bem como todas as licenças e autorizações necessárias para a realização das 
filmagens (anexo 1) – Visto de Rodagem. 

 
4. A Segunda Outorgante solicitou à Primeira Outorgante apoio logístico e financeiro para o 

desenvolvimento de projeto de produção de documentário, realizado por Tiago Pereira, sobre as 
manifestações profano-religiosas do concelho de Serpa em que o Cante tem um papel de 
destaque, com a duração de 2 anos (2018 – 2019). 

 
É celebrado o presente protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA 1ª 

Objeto do Protocolo 
Constitui objeto do presente protocolo a atribuição de apoio financeiro e não-financeiro para o 
desenvolvimento de projeto de produção de documentário, realizado por Tiago Pereira, sobre as 
manifestações profano-religiosas do concelho de Serpa em que o Cante tem um papel de destaque, com a 
duração de 2 anos (2018 – 2019). 
 

CLÁUSULA 2ª 
Apoio Financeiro  

1. O Primeiro Outorgante atribui ao Segundo Outorgante o Apoio Financeiro no montante total de 
9000,00€ (nove mil euros), a ser pago em 2 tranches conforme o desenvolvimento do projeto de 
produção de documentário, com a duração de 2 anos (2018 – 2019). 

 
2. O pagamento da 1.º tranche do apoio objeto do presente protocolo será efetuado após a assinatura 

do presente protocolo e a 2.ª tranche será paga durante o 1.º trimestre de 2019. 
 

3. A despesa resultante da celebração do presente Protocolo foi objeto de cabimento prévio ao qual foi 
atribuído o número sequencial 17613. 
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CLÁUSULA 3ª 
Apoio Não Financeiro  

1. O Primeiro Outorgante atribui, ainda, e nos termos que entender mais convenientes, à Segunda 
Outorgante, para o desenvolvimento do projeto apoiado nos termos do presente Protocolo, a 
comparticipação de ordem não financeira que se consubstancia, no seguinte: 

a) Colaborar na divulgação do documentário, durante a sua produção e estreia. 
b) Cedência de alojamentos para a equipa. 
c) Cedência de espaços, para apoio logístico e filmagens. 
d) Autorização para filmagens na via pública e cortes de trânsito temporários. 

 
2. É atribuído o valor aproximado de 1.000 euros ao apoio não financeiro, devendo os serviços 
municipais acompanhar a disponibilização dos apoios, de forma a garantir que o referido valor não é 
superado. 
 
3. Todas as comparticipações previstas na presente cláusula estão sujeitas à sua solicitação 
atempada, devidamente instruída, e à disponibilidade concreta dos recursos humanos e materiais dos 
vários e respetivos serviços competentes do Município de Serpa. 

 

 
CLÁUSULA 4ª 

Obrigações do Primeiro Outorgante 
O Primeiro Outorgante obriga-se ao seguinte: 

a) Cumprir as condições e os prazos de pagamento estipulados; 
b) Apoiar logística e administrativamente o projeto, articulando tudo quanto necessário com os 

serviços municipais envolvidos e prestando o apoio informativo necessário para instrução dos 
procedimentos devidos para a obtenção de todos os apoios aqui consignados; 

c) Acompanhar e monitorizar a execução do projeto ou atividade. 
 

CLÁUSULA 5ª 
Obrigações da Segunda Outorgante 

A Segunda Outorgante obriga-se ao seguinte: 
a) Realizar o projeto aqui apoiado, conforme pedido de apoio apresentado e acima identificado 
na Cláusula Primeira; 
b) Respeitar todas as normas legais e regulamentares aplicáveis a todas as atividades, pessoais, 
materiais e operações envolvidas nos eventos, nomeadamente no que respeita à celebração de 
contratos de seguro legalmente obrigatórios; 
c) Cooperar com o Município no acompanhamento e controlo do exato e pontual cumprimento do 
presente protocolo; 
e) Aplicar e administrar corretamente o apoio tendo em conta o objeto do presente protocolo; 
f) Realizar recolhas audiovisuais dos eventos profano-religiosos do concelho de Serpa, de acordo 
com a seguinte calendarização:  
2018: 

- Jordões em Pias 
- 1º Dezembro em Vila Verde de Ficalho 
- Quadra Natalícia (cante ao menino) em Pias, Vila Nova de São Bento e Vale 
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de Vargo 
2019: 

- Cantar aos Reis (Janeiras) em Serpa e Vila Verde de Ficalho 
- Santas Cruzes em Vila Nova de São Bento 
- Ciclo da Páscoa 
- Aleluias em Serpa e Vila Verde de Ficalho 
- Terça-feira de Altinho em Serpa 
- Festa da Ascensão em Vale de Vargo 

 
g) Realizar recolhas de testemunhos pessoais relevantes para a produção do documentário, 
nomeadamente: 

- Serpa: Jaime Bentes, António Gato, Guilherme Guerreiro e Joaquim 
- Pias: Maria “Clara”, Mestre Romão, Bento (Vistas) 
- Vila Nova de São Bento: Francisco Vinagre 
- Vila Verde de Ficalho: Luís Carrasco, Bento Reineiro 
- Vale de Vargo: Francisco Godinho, Elisa Drago 
- Brinches: Luzia Sebo 
- Vales Mortos: Dona Isabel 

 
Podem ser ainda integradas gravações de outros testemunhos que ao longo do desenvolvimento 
do projeto sejam considerados significativos para a prossecução do objeto do Protocolo.  
h) Publicitar o projeto/atividade objeto do presente protocolo, fazendo referência ao apoio pelo 
Município, através da menção expressa, “Com o apoio da Câmara Municipal de Serpa”, e 
inclusão do respetivo logótipo, em todos os suportes de promoção e divulgação do projeto, bem 
como em toda a informação difundida nos meios de comunicação. 
i) Após a conclusão das gravações em 2019, entrega de documentário será entregue em data a 
combinar com a Segunda Outorgante. 
j) O material gravado será disponibilizado ao Município de Serpa que o poderá utilizar nas 
suas atividades e também será divulgado na página Facebook, Vimeo e Site da Associação A 
Música Portuguesa A Gostar Dela Própria. 
k) Manifestar disponibilidade para a colaboração com a Câmara Municipal de Serpa em 
iniciativas nas áreas da Cultura e Património, que se convergentes com os objetivos da Segunda 
Outorgante, nomeadamente através da participação em painéis de especialistas, conferências, 
ações de formação ou de outras formas de cooperação, em termos a acordar entre os 
Outorgantes. 

CLÁUSULA 6ª 
Auditoria 

O projeto apoiado nos termos do presente protocolo pode ser submetido a auditoria, a realizar pela 
Câmara Municipal de Serpa, devendo a Segunda Outorgante disponibilizar toda a documentação julgada 
adequada e oportuna para o efeito. 

CLÁUSULA 7ª 
Revisão do Protocolo 

O presente protocolo pode ser alterado, por acordo das partes, no que se mostre estritamente 
necessário, ou unilateralmente pelo Primeiro Outorgante devido a imposição legal ou ponderoso interesse 
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público, ficando sempre sujeita à prévia autorização da Câmara Municipal de Serpa e pré-aviso ao 
Segundo Outorgante. 
 

CLÁUSULA 8ª 
Incumprimento, Rescisão e Sanções 

1. O incumprimento pela Segunda Outorgante de uma ou mais condições estabelecidas no presente 
protocolo constitui causa da sua rescisão imediata por parte do Primeiro Outorgante e implica, ainda, a 
devolução dos montantes recebidos e não executados nos termos do objeto contratual, assim como a 
reversão imediata dos bens cedidos à sua posse, sem prejuízo das devidas indemnizações pelo uso 
indevido e danos sofridos. 
2. A rescisão produz efeitos assim que notificada à Segunda Outorgante, por carta registada com aviso 
de receção enviada para morada indicada e constante da identificação da parte. 
3. O incumprimento do presente protocolo constitui impedimento para a apresentação de novo pedido 
de apoio por parte da Segunda Outorgante num período a estabelecer pelo Órgão Executivo do 
Município. 
4. O incumprimento pela Primeira Outorgante de uma ou mais condições estabelecidas no presente 
protocolo constitui causa da sua rescisão imediata por parte do Segundo Outorgante e implica, sem 
prejuízo das devidas indemnizações por perdas e danos.  
 

CLÁUSULA 9ª 
Vigência do Protocolo 

1. O presente protocolo inicia-se na data da respetiva celebração e produz efeitos até que se extingam 
todas as obrigações das partes, por cumprimento ou por incumprimento por facto inimputável a 
qualquer dos outorgantes.  

 
CLÁUSULA 10ª 

Disposições Finais 
A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente protocolo, aplica-se, subsidiariamente, as 
disposições do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios pelo Município de Serpa e legislação 
especial aplicável. 
 
Feito em duplicado, aos ____ dias do mês de junho de 2018, vai o presente protocolo ser assinado, em 
sinal de conformidade, pelos representantes do Município de Serpa e da Associação A Música 
Portuguesa A Gostar Dela Própria. 
 

 
Pelo MUNICÍPIO DE SERPA, Pel´ A Música Portuguesa A Gostar Dela Própria 

 

Tomé Alexandre Martins Pires                                                 Tiago Betencourt Pereira 

            Presidente                                                                         Diretor Artístico 
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12. Proposta de protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e o Centro de 

Cultura Popular de Serpa para o funcionamento das Oficinas de Verão e das 

Piscinas Municipais 

De acordo com a informação do Gabinete de Ação Social e Educação, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, concordar com a seguinte proposta de protocolo a celebrar com o Centro de Cultura Popular 
de Serpa, para o funcionamento das Oficinas de Verão e das Piscinas Municipais: 
 
«Entre: 
- Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público nº 501 112 049, com sede na Praça da 
República, em Serpa, neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, em 
execução da deliberação da Câmara de 27 de Junho, doravante designado Primeiro Outorgante; 
E, 
Centro de Cultura Popular de Serpa, com o NIF 501 816 380, com sede na Rua da Abegoaria, em 
Serpa, representante neste ato pelo presidente da Direção Carlos António Bentes Amarelinho, doravante 
designado por Segundo Outorgante; 
 
Considerando que o Município de Serpa assume: 
- Como de primordial relevância a qualidade de vida da sua população; 
- Como fundamental o desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer no apoio às famílias e 
comunidade, com enfoque no período de férias escolares; 
- Que atualmente os recursos humanos do Município de Serpa são insuficientes ao desenvolvimento do 
programa Oficinas de Verão e funcionamento das Piscinas Municipais, serviços de carácter sazonal; 
- O acesso a estes serviços de forma gratuita, no caso das oficinas de verão e à exceção das piscinas 
municipais (com ingressos fixados em sede de regulamento municipal de taxas); 
- Como preponderante a participação do movimento associativo local na salvaguarda dos interesses e 
qualidade de vida das nossas populações, numa lógica de cooperação e subsidiariedade; 
Nestes termos e considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos 
interesses próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da educação e ensino, 
tempos livres e desporto, bem como apoiar atividades de natureza social, cultural e recreativa, desportiva 
ou outra de interesse para o município, de acordo com o disposto no artigo 23º, nº 1 e nº 2, conjugado com 
o disposto no nº 33º, nº1, alínea u), ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro: 
É celebrado entre as partes outorgantes o presente Protocolo que reger-se-á pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

Objeto 
O presente Protocolo tem por objetos: 

a) Regular os termos e condições para o desenvolvimento das Oficinas de Verão a decorrer em 
Serpa, Vales Mortos, Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho 
e A-do-Pinto; 

b) Regular os termos e condições para o desenvolvimento das piscinas municipais de Serpa e de 
Pias. 
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Cláusula 2ª 

Deveres do Segundo Outorgante 
Compete ao Segundo Outorgante proceder à afetação de recursos humanos e materiais, a saber: 
 - 20 Monitores para as Oficinas de Verão; 
 - Material de desgaste e equipamentos para dinamização das Oficinas de Verão; 

- 4 Monitores para apoio ao funcionamento das piscinas municipais. 
 

Cláusula 3ª 
Especificações 

1 – As Oficinas de Verão funcionarão nas seguintes condições: 
a) Decorrerão de 2 de Julho a 31 de Agosto. 
b) Os recursos humanos afetos às Oficinas de Verão iniciam a de 29 de Junho e terminam a 31 de 

Agosto; 
c) As Oficinas de Verão são direcionadas para crianças dos 3 aos 12 anos; 
d) Período e local de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9-12h30 e das 14h-17h30, nas 

localidades de Serpa, Vales Mortos, Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila 
Verde de Ficalho e A-do-Pinto. 
 

2 – Os recursos humanos afetos às Piscinas Municipais iniciam a 28 de Junho e terminam a 16 de 
Setembro. 

Cláusula 4ª 
Deveres do Primeiro Outorgante 

1 – O Município de Serpa compromete-se a: 
a) Transferir o montante global previsível de 34.520,00€ (trinta e quatro mil quinhentos e vinte 

euros), com vencimento na data de celebração do protocolo; 
b) Colaborar com o Segundo Outorgante no desenvolvimento das atividades, designadamente 

na cedência de equipamentos, instalações municipais e transportes. 

2 – A despesa resultante da celebração do presente Protocolo foi objeto de cabimento prévio ao qual foi 
atribuído o número sequencial ---------- 

Cláusula 5ª 
Validade 

1 - O presente Protocolo é válido de 28 de Junho a 16 de Setembro de 2018. 
2 – Durante o período de vigência, o Protocolo poderá ser rescindido por mútuo acordo e poderá ser 
denunciado por uma das partes, desde que o faça com a antecedência mínima de 1 mês relativamente à 
data proposta para o seu termo. 
3 – Os outorgantes, mediante acordo e celebração do correspondente aditamento, poderão efetuar 
alterações ao presente Protocolo. 

Cláusula 6ª 
Execução 

1 – A gestão do presente Protocolo será assegurada por uma equipa de carácter permanente, formada por 
um elemento de cada Outorgante, á qual competirá acompanhar a execução das atividades programadas 
e propor, sempre que tal se mostre benéfico, diferentes atividades. 
2 – Qualquer situação não prevista será objeto de análise pelos Outorgantes. 
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O presente contrato é feito em dois exemplares, ficando cada um em poder de um contraente. 
 
Serpa, ------ de Junho de 2018 
 
 
Pela Câmara Municipal de Serpa                                         Pelo Centro de Cultura Popular de Serpa 
 
(Tomé Alexandre Martins Pires)                                         (Carlos António Bentes Amarelinho)» 
 

 
 

13. Proposta de protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a Associação 

SEAGULL RESCUE para a gestão das Piscinas Municipais 

De acordo com a proposta apresentada pelo Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta de protocolo: 

 

Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a SEAGULL RESCUE – Associação de 

Nadadores Salvadores de Grândola, no âmbito da Gestão das Piscinas Municipais Descobertas 

 

Entre: 

- O Município de Serpa, como primeiro outorgante, pessoa coletiva de Direito Público n.º 501 112 049, 

com sede na Praça da República, 7830 Serpa, neste ato representado por Tomé Alexandre Martins Pires, 

na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Serpa, 

e, 

- A SEAGULL RESCUE – Associação de Nadadores Salvadores de Grândola, como segundo 

outorgante, com sede no Parque Campismo Praia da Galé, 7570 – 689 Melides, pessoa coletiva n.º 

509395139, neste ato representada por Nuno Miguel Sousa Gomes, na qualidade de Presidente da 

Associação,  

Considerando que: 

- O primeiro Outorgante é proprietário de duas piscinas descobertas, que são colocadas ao serviço da 

população durante o período de verão, para promoção de atividades lúdicas, descanso e convívio familiar; 

- Que tais atividades, não obstante a sua natureza, devem ser desenvolvidas em condições que garantam 

a segurança, saúde e higiene de todos os utilizadores; 

- Que a legislação em vigor obriga à existência de vigilância e assistência a banhistas; 

- Que a exploração das referidas estruturas com elevados níveis de qualidade e segurança, se constitui 

como de relevante interesse municipal no que concerne ao seu desenvolvimento económico por via direta 

e por via indireta de promoção do próprio território; 
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- Que a Segunda Outorgante, é uma entidade licenciada e vocacionada para assegurar as atividades 

relacionadas com a vigilância e segurança das praias e piscinas, dotada de pessoal devidamente 

qualificado para o efeito. 

 

Considerando ainda que de acordo com a alíneas u) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro, é competência da Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam 

para a promoção da saúde e prevenção das doenças” bem como “promover e apoiar o desenvolvimento 

de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal”; 

É celebrado entre as partes outorgantes o presente Protocolo que reger-se-á pelas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA I 

Objeto 

Este protocolo de colaboração tem em vista assegurar, de forma conjunta, a gestão e desenvolvimento 

das atividades próprias das piscinas municipais descobertas, de Serpa e Pias, com garantias de 

Segurança, Higiene, Qualidade e Informação Ambiental. 

 

CLÁUSULA II 

Obrigações 

1. Constituem Obrigações do Primeiro Outorgante: 

a) Atribuir ao segundo outorgante o valor total de 29.909,00€ (vinte e nove mil, novecentos e nove 

euros), acrescido de IVA, no montante de 5 320,59€. 

b) O apoio financeiro referido na alínea anterior será pago em três tranches, a saber: 

i. A primeira no valor de 9 970€00 (nove mil, novecentos e setenta euros), acrescido de IVA, no 

montante de 1 773,53€, após assinatura do presente protocolo; 

ii. A segunda no valor de 9 970€00 (nove mil, novecentos e setenta euros), acrescido de IVA, no 

montante de 1 773,53€, no dia 16 de agosto;  

III. A terceira no valor remanescente de 9 969,00€ (nove mil, novecentos e sessenta e nove euros), 

acrescido de IVA, no montante de 1 773,53€, em setembro, após o encerramento das Piscinas Municipais. 

c) Promover as condições logísticas necessárias ao desenvolvimento das atividades que vierem a ser 

consideradas em plano de ação a aprovar entre as partes. 

2. Constituem Obrigações do Segundo Outorgante: 

a) Assegurar os recursos logísticos e humanos para o desenvolvimento de atividades, a aprovar entre 

as partes em sede de plano de ação. 

3. A despesa resultante da celebração do presente contrato foi objeto de cabimento prévio ao qual foi atribuído o número 

sequencial ………. e o compromisso n.º ………………..; 
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CLÁUSULA III 

Monitorização e Avaliação 

1. O segundo outorgante obriga-se a apresentar no prazo de 10 dias, após a aprovação do presente 

protocolo de colaboração, um plano de ação com as atividades a desenvolver no âmbito do objeto do 

presente protocolo de colaboração; 

2. Serão realizadas ações de avaliação, intercalar e final, conjunta sobre os objetivos definidos no 

presente protocolo de colaboração e resultados atingidos; 

3. As avaliações definidas no ponto anterior deverão ser precedidas da entrega de relatório de atividades 

por parte do segundo outorgante. 

 

CLÁUSULA IV 

Disposições Finais 

1. Os casos omissos no presente protocolo e eventuais dúvidas serão resolvidos ou esclarecidos por 

consenso entre as partes; 

2. A duração do presente protocolo de colaboração é coincidente com o período de abertura das piscinas 

municipais descobertas (de 19 de junho a 16 de setembro de 2018); 

3. O presente protocolo poderá ser revisto sempre que uma das partes o entenda por conveniente, 

visando a introdução das adaptações consideradas necessárias através de adenda. 

4. O presente protocolo é feito em duplicado, ficando um exemplar para um dos outorgantes, sendo 
constituído por três folhas, todas rubricadas, com exceção da última que por todos vai ser assinada. 

 

O presente contrato é feito em dois exemplares, ficando cada um em poder de um outorgante, e vai 
assinado pelas partes. 

 

Serpa, ____ de __________ de 2018 

 

Pelo Município de Serpa 

O Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

 

____________________________ 

(Tomé Alexandre Martins Pires) 

 

Pela SEAGULL RESCUE – Associação de Nadadores Salvadores de Grândola 

O Presidente da Associação, 

______________________________ 

(Nuno Miguel Sousa Gomes) 
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14. CPU 31/2010 – Empreitada de execução de reconstrução e ampliação da Casa do 

Cante de Serpa – Libertação de caução 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Serviço de Aprovisionamento e Contratação 

Pública, em 20 do corrente mês de junho:  

 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar que se proceda à libertação de 

100% do valor caucionado na Garantia Autónoma n.º 2010.06994, no valor de 8.860,40€ e na Garantia 

Autónoma n.º 2013.04419, no valor de 8.679,16€, emitidas pela GARVAL – Sociedade de Garantia Mutua, 
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S.A, em 2010.11.17 e 2013.11.25, respetivamente, no valor global de 17.539,56€ (dezassete mil, 

quinhentos e trinta e nove euros e cinquenta e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------  

 

 

15. Direito de preferência do prédio sito na Rua da Figueira, n.º 5 em Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que foi requerido por Soiserpa, Lda., na 

qualidade de proprietária, a pronúncia da Câmara Municipal, sobre o direito de preferência, na alienação 

de um prédio urbano, sito na Rua da Figueira, n. º5, em Serpa, nos termos do disposto no art.º 37 da Lei 

n.º107/2001 de 08/09. 

A pretensão localiza-se no Núcleo Intramuralhas - imóvel classificado como Conjunto de Interesse Público 

- No Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Intramuralhas, a edificação encontra-se qualificada 

como “Imóvel de Acompanhamento”. 

O prédio urbano encontra-se descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. 3201, inscrito na matriz 

predial urbana sob o art. 1113, da união de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), com 50,00m2 

de área total e 30,00m2 de área coberta, com um piso. 

O valor proposto para a sua alienação é de 15.000,00 euros (300,00€/m2). 

Apesar de se encontrar descrita uma área coberta com 30,00m2, a mesma foi sujeita a desmoronamentos, 

identificando-se atualmente uma área total de terreno descoberta com 50,00m2, encontrando-se a 

decorrer, um processo de licenciamento de obras de edificação de uma habitação, com um piso 

(proc.03/217/309). 

Pelo atrás exposto, apesar da sua localização, perante a reduzida área de terreno e preço proposto, julga-

se não haver interesse em que a Câmara Municipal exerça o direito de preferência. ------------------------------ 

 

 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito 

de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Figueira, n. º5, em Serpa, pelo valor proposto de 15.000 

(quinze mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Direito de preferência do prédio sito na Rua João Valente, em Serpa – Anúncio n.º 

33684/2018 

Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação 
Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Serpa  
NIF/NIPC - 600007634  
 
E-mail - registos.serpa@irn.mj.pt  
Telefone - 284540280  
Endereço - Rua José Maria da Graça Afreixo, Serpa  
 
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

ANA HORTA DA ENCARNAÇÃO MALVEIRO 169745643 

JOSÉ MANUEL DA ENCARNAÇÃO MALVEIRO 214465454 

SUSANA MARIA DA ENCARNAÇÃO MALVEIRO SOARES 214465560 
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 Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

DINA MARIA DIAS BEXIGA 187715963 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ----  
Descrição em Ficha - 3679  
Artigo Matricial - 276  
 
Quota Parte - ----  
Fração Autónoma - ----  
 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 40 m2  
Área Tota - ---- m2  
 
Arrendado - Não  
Destino - Habitação    
 
Localização do Imóvel  
Endereço - Rua João Valente  
Distrito - Beja  
Concelho - Serpa  
Freguesia - Serpa (Salvador)  
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda  
Preço - 36000 Moeda Euros  
Data previsível do negócio - 18-06-2018  
 
Sobre este assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que, considerando a 

localização, Rua João Valente, em Serpa, a área bruta privativa, 40 m2 e o valor proposto de 36.000€ 

trinta e seis mil euros, consideram que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 

A plataforma da "Casapronta" não disponibilizou número de polícia nem localização do prédio. ---------------- 
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 Deliberação 

De acordo com o parecer, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência na venda do imóvel sito na Rua João Valente, em Serpa, pelo valor proposto de 36.000€ (trinta 

e seis mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Reduto”, sito na freguesia 

de Pias 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 13 de junho, informa que 

é solicitada a emissão de Parecer Favorável ao aumento de compartes no prédio rústico denominado 

"Reduto", inscrito na matriz predial de Pias, concelho de Serpa, sob o artigo rústico 198, Secção Q, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 4837/20160809, conforme o disposto e para os 

efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho, em resultado da venda de 1/4 (0,0625hectares) do prédio rústico, 

propriedade de Maria Bárbara Ramos Rocha gregório, Maria José Rocha Gregório e José Alexandre 

Rocha Gregório (em compropriedade), a Maria Gregório Barão Silva. 

De harmonia com o n.º 2, do supracitado 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 apresentada, verifica-se que o prédio rústico possui a área total de 

0,2500hect, pelo que, a quota ideal a transmitir à nova comproprietária, corresponde a 0,0625hectares, 

logo, sem qualquer rendabilidade económica não urbana. 

Acresce que: 

- O prédio rústico situa-se numa zona muito próxima do perímetro urbano de Pias, junto à Estrada 

Municipal 524, onde se verifica pressão para a edificação urbana. 

- O negócio apresentado consiste numa venda, situação de natureza voluntária que resulta da mera 

vontade e opção dos contraentes, por oposição a situações decorrentes de partilhas por óbito ou divórcio. 

 

Face ao exposto, propõem a emissão de Parecer Desfavorável à peticionada constituição de aumento de 

compartes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Nos termos do 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, a Camara Municipal deliberou por unanimidade, emitir parecer desfavorável 

ao aumento de compartes no prédio rústico denominado "Reduto", inscrito na matriz predial de Pias, 

concelho de Serpa, sob o artigo rústico 198, Secção Q, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 4837/2016080. 
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18. Revisão do Plano Plurianual de Requalificação de Ruas no Concelho de Serpa 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte revisão ao Plano Plurianual de Requalificação de Ruas do Concelho de Serpa:  
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19. Reabilitação de Centro de Atividades Ocupacionais – Rua Jogo dos Paus, n.º 22 em 

Pias 

Procedeu-se à análise do projeto para reabilitação do centro de atividades ocupacionais, cujo edifício se 

encontra em acentuado estado de degradação.  

Com esta intervenção pretende-se ampliar o espaço interior com redefinição de áreas, propondo-se uma 

sala de leitura, sala polivalente, escritório, arrumos e execução de instalações sanitárias. É proposta a 

execução de nova estrutura e cobertura, assim como a substituição dos vãos – adotando-se caixilharia de 

alumínio e vidro duplo. 

Estima-se que a execução dos trabalhos decorra num período de 12 meses. 

De acordo com as características dos trabalhos a realizar, estima-se que o valor da obra seja de 

81.991,00€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de Reabilitação de Centro de 

Atividades Ocupacionais, edifício sito na Rua Jogo dos Paus, n.º 22 em Pias, cujos documentos se 

anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------------------------------------------- 

 

 

20. Estudo prévio de requalificação de edifício localizado na Rua da Cruz, n.º 20 em 

Brinches 

Procedeu-se à análise do processo de requalificação do edifício localizado na Rua da Cruz, n.º 20 em 

Brinches. Pretende-se com esta intervenção, não só dotar de melhores condições de utilização o salão 

multiusos existente no seu 1º piso, como também, melhorar as condições térmicas da totalidade do 

edifício. 

São propostas intervenções ao nível do isolamento térmico da cobertura, substituição dos vãos e 

climatização do salão. 

É proposta a alteração das escadas existentes por forma a melhorar e permitir a acessibilidade de 

pessoas com mobilidade condicionada ao 1º piso.  

Considera-se a ampliação da pequena cozinha existente, assim como, a execução de duas novas 

instalações sanitárias de apoio ao salão. 

Tendo em consideração uma melhoria da eficiência energética do edifício, e também face às alterações 

necessárias resultantes dos trabalhos previsto, é considerada a revisão de toda a Instalação Eléctrica, 

colocação de Equipamento de Segurança e iluminação do tipo LED. 

Estima-se que a execução dos trabalhos decorra num período de 8 meses. 

De acordo com as características dos trabalhos a realizar, estima-se que o valor da obra seja de 

141.199,57€.  

 Deliberação 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o estudo prévio de requalificação do edifício 

localizado na Rua da Cruz, n.º 20 em Brinches, cujos documentos se anexam à presente ata, dela fazendo 

parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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21. Hidroerg – Projetos Energéticos, Ld.ª – Parque solar fotovoltaico de Serpa 
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A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos informa que, na sequência do pedido de parecer solicitado 

pela Hidroerg, projetos energéticos, Ld.ª, relativamente à instalação de um parque solar fotovoltaico (Alto 

das Laranjeiras, Serpa), de acordo com o art.º º22 do Plano Diretor Municipal de Serpa, a instalação 

pretendida, poderá ser objeto de parecer favorável, condicionado ao desenvolvimento de um corredor de 

proteção arbóreo adequado às características locais, a poente da intervenção, por forma a minimizar o 

impacto paisagístico que estas instalações promovem.  

 
Art.º22 PDM - "Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública e de disposições específicas decorrentes 

da aplicação de normas em vigor, a implantação ou a instalação de infraestruturas e equipamentos...ou de produção, 

transporte e transformação de energia, podem ser viabilizadas em qualquer área ou local do território concelhio, após 

ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental e paisagística das 

áreas afetadas." 

 

 Deliberação 

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

favorável à instalação de um parque solar fotovoltaico (Alto das Laranjeiras, Serpa), condicionado ao 

desenvolvimento de um corredor de proteção arbóreo adequado às características locais, a poente da 

intervenção, por forma a minimizar o impacto paisagístico que estas instalações promovem. ------------------ 
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22. Procedimento para arrendamento do Bar no Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia – 

Relatório final e minuta do contrato 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em informação datada 
de 22 do corrente mês de junho, refere que, em cumprimento da deliberação tomada em reunião da 
Câmara Municipal de 02/05/2018, foi aberto, em 14/05/2018, o procedimento para o arrendamento do bar 
sito no Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia. 
 
O prazo para apresentação de propostas decorreu até ao dia 29/05/2018 e em 30/09/2018 efetuou-se um 
ato público no qual foram abertas pelo júri, em frente aos presentes, as propostas rececionadas.  
 
Após análise das propostas o júri elaborou um relatório preliminar no qual se pronunciou sobre a sua 
admissão e exclusão e avaliou as propostas admitidas em todos os seus atributos, de acordo com o 
critério de adjudicação previsto no artigo 13.º do Programa de Procedimento e em conformidade com a 
metodologia constante do Anexo III. 
 
O relatório, de onde constava a ordenação dos concorrentes com base na sua pontuação final, foi 
notificado a todos os concorrentes no dia 07/06/2018, tendo sido concedido aos concorrentes o prazo de 
10 dias em cumprimento do disposto nos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo.  
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Nenhum interessado se pronunciou no âmbito do direito de audiência prévia pelo que, em conformidade com o 
previsto no artigo 15.º do Programa do Procedimento se elaborou o relatório final, acompanhado da minuta do 
contrato, que se submetem à apreciação da Câmara Municipal para efeitos de adjudicação, nos termos da 
competência prevista no artigo 33.º, n.º 1, alínea ee) da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. 
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MINUTA DE CONTRATO 

 
ARRENDAMENTO DO BAR SITO NO JARDIM MUNICIPAL ENG.º PULIDO GARCIA 

Entre:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Primeiro Outorgante: Município de Serpa, pessoa coletiva n.º 501 112 049, representado, ao abrigo do 
disposto do artigo 35º, n.º 2, alínea f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em conformidade com o Despacho 
n.º 9/2018, de 19 de março, de delegação de competências do Senhor Presidente da Câmara Municipal, pelo Sr. 
Vereador da Câmara Municipal de Serpa Carlos Alberto Bule Martins Alves, natural de freguesia de Salvador, atual 
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União de Freguesias de Salvador e Santa Maria, concelho de Serpa, com domicílio profissional neste edifício; e------
-----Segundo Outorgante: Joana Filipa Serrano Nogueira, com domicílio fiscal na Rua Manuel da Fonseca, n.º 3, 
7830-360 Serpa, titular do Cartão de Cidadão n.º ____________ com validade _______, contribuinte 248 689 037.--- 
 
Considerando que:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----Em 02/05/2018 foram aprovadas por deliberação da Câmara Municipal as peças do procedimento para 
arrendamento do bar sito no Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia;-----------------Em 14/05/2018 foi aberto, por 
despacho do Sr. Vereador do Pelouro, o respetivo procedimento concursal;------------------------------------------------------- 
Em ____/_____/________ foi adjudicada por deliberação, em reunião da Câmara Municipal a proposta vencedora 
do procedimento concursal e aprovada a minuta do contrato.---------------------Em ____/_____/________ foi 
aceite/aceite tacitamente a minuta do contrato pela concorrente vencedora.------------------------------------------------------- 
-É celebrado o presente contrato de arrendamento que se regerá pelos termos e condições contantes das 
cláusulas seguintes, que os contraentes livremente estipulam e reciprocamente aceitam 
 
---------------------------------------------------------Cláusula 1.ª------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------Objeto----------------------------------------------------------- 
O objeto do presente contrato consiste no arrendamento do edifício do Bar sito no Jardim 
Municipal Eng.º Pulido Garcia, imóvel integrado no domínio privado do Município de Serpa 
---------------------------------------------------------Cláusula 2.ª--------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------Prazo--------------------------------------------------------------------------------------- 
----O contrato produz efeitos à data da sua assinatura e mantém-se em vigor pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
automaticamente renovável por 2 (dois) anos sucessivamente caso não seja denunciado por nenhuma das partes 
com pelo menos 90 (noventa) dias de antecedência. 
---------------------------------------------------------Cláusula 3.ª---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------Renda---------------------------------------------------------- 
----Pelos 5 (cinco) anos do contrato o segundo outorgante pagará a quantia global de 24.343,80€ (vinte e quatro 
mil trezentos e quarenta e três euros e oitenta cêntimos) acrescido de IVA calculado à taxa legal em vigor, valor 
que será pago em 60 prestações mensais.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----A renda mensal a pagar pelo arredamento do bar sito no Jardim Municipal é de 405,73€ (quatrocentos e cinco 
euros e setenta e três cêntimos) acrescido de IVA calculado à taxa legal em vigor, a pagar até ao dia 8 de cada 
mês. 
---------------------------------------------------------Cláusula 4.º----------------------------------------------------- 
------------------------------------------Obrigações do Segundo Outorgante---------------------------------- 
----O Segundo Outorgante obriga-se, durante a vigência do arrendamento, a cumprir escrupulosamente com o 
constante da proposta adjudicada.  
----O Segundo Outorgante obriga-se a cumprir todas as condições previstas no Caderno de Encargos.----------------- 
----O Segundo Outorgante obriga-se, durante a vigência do arrendamento e a expensas suas, a manter o Bar em 
bom estado de conservação e perfeitas condições de utilização e de segurança, diligenciando para que o mesmo 
satisfaça plena e permanentemente o fim a que se destina e garantindo o cumprimento da legislação em vigor 
aplicável.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----Sem prejuízo do referido nos números anteriores e de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no 
Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, o arrendatário fica ainda obrigado a garantir os serviços para 
cujos fins o arrendamento se destina, tendo em conta as seguintes disposições:------------------------------------------------- 
----a) Iniciar a exploração do estabelecimento no prazo máximo de 30 dias após a assinatura do contrato com o 
Município de Serpa;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----b) Proceder ao pagamento de taxas, licenças, impostos, despesas com água, eletricidade, gás e outros encargos 
que forem devidos pela atividade subjacente ao arrendamento;---------------------------------------------------------------------- 
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----c) Assegurar a utilização das instalações apenas para a realização do objeto do arrendamento, sendo 
responsável por requerer, custear, obter e manter em vigor todas e quaisquer licenças e autorizações necessárias 
ao exercício das atividades integradas ou relacionadas com o objeto do contrato;----------------------------------------------- 
----d) Garantir a qualidade e condições higiénico-sanitárias do fornecimento dos produtos alimentares;------------------- 
----e) Gerir e administrar as instalações do Bar e respetivo pessoal. O arrendatário só poderá promover alterações 
ao espaço físico, de carácter funcional ou decorativo, mediante prévia autorização do Município de Serpa;-------------- 
-----f) Assegurar a correta manutenção, limpeza e reparação de equipamentos e utensílios existentes no Bar, 
devendo entregá-los, no final do arrendamento, no estado em que os recebeu, ressalvando o desgaste natural 
resultante da utilização cuidadosa e diligente;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
g) Ficar responsável por todos os equipamentos e outro material presentes no Bar, colocados pelo Município de 
Serpa, correndo por sua conta as perdas e danos verificados por dolo ou negligência do pessoal (o dolo/negligência 
serão avaliados pelo Município de Serpa e sempre que justificado por entidades competentes);--------------------------- 
i) Proceder diariamente à abertura e encerramento das portas do Jardim Municipal;------------------------------------------ 
----j) Proceder à limpeza e manutenção das instalações sanitárias existentes no Jardim Municipal, de forma a que 
estas se encontrem em perfeito estado de utilização;------------------------------------------------------------------------------------ 
----k) Garantir a segurança do espaço durante o período de funcionamento;------------------------------------------------------ 
----l) Assumir todas as responsabilidades que advenham dos serviços prestados e pelos produtos servidos;------------ 
----m) Apresentar durante o mês de janeiro de cada um dos anos um relatório relativo às atividades de divulgação e 
dinamização ocorridas no ano transato.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------Cláusula 5.º-------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------Fiscalização-------------------------------------------------------------------------------- 
----O Município de Serpa reserva-se o direito de, em qualquer momento, fiscalizar o espaço sem aviso prévio, 
nomeadamente no que respeita a:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----a) Ao cumprimento das obrigações impostas pelo presente Contrato e pelo Caderno de Encargos;--------------------- 
----b) Ao cumprimento das disposições legais aplicáveis ao funcionamento do estabelecimento;- 
----c) No exercício do seu poder de fiscalização, o Município de Serpa pode notificar o arrendatário para corrigir as 
deficiências detetadas no que diz respeito à conservação e segurança das instalações.--------------------------------------- 
----O espaço arrendado fica também sujeito à fiscalização que, em virtude de legislação especial, incumba a outras 
entidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------Cláusula 6.ª----------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------Caução--------------------------------------------------------------------------------------- 
----A caução prestada pelo Segundo Outorgante como garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações que 
assume com a celebração do contrato, no valor de duas rendas, será mantida até ao termo do contrato.----------------- 
----O Segundo Outorgante deverá reconstituir integralmente a caução, nos 10 dias seguintes à comunicação que 
para o efeito lhe for dirigida, quando daquela sejam utilizadas quaisquer importâncias.----------------------------------------- 
----Caso o Segundo Outorgante venha a desistir do arrendamento ou abandone a atividade ou instalações antes de 
formalmente ter completado um ano a contar do início do arrendamento, perderá a favor do Município a caução 
prestada, exceto nos casos em que os motivos invocados e efetivamente comprovados sejam atendidos pelo 
Município, mediante pedido formal a apresentar pelo interessado.-------------------------------------------------------------------- 
 
 
---------------------------------------------------------Cláusula 7.ª---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------Penalidades----------------------------------------------------- 
----Pelo incumprimento das obrigações emergentes do contrato, o Município de Serpa pode exigir ao Segundo 
Outorgante o pagamento, a título de pena pecuniária, de uma multa diária, no montante de 1% do valor da renda 
anual, por cada dia de atraso ou incumprimento.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------Cláusula 8.ª---------------------------------------------------------------------------------
---------------Cessão da posição contratual------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----O contrato de arrendamento não pode ser transmitido ou cedido, seja a que título for, inclusive 
Subarrendamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------Cláusula 9.ª---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------Renúncia e renovação do contrato--------------------------------------------------------------- 
----O contrato renova-se automática e sucessivamente por períodos de 2 (dois) anos caso não seja denunciado por 
nenhuma das partes, com pelo menos 90 dias de antecedência.------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------Cláusula 10.ª---------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------Resolução do contrato-------------------------------------------------------------------------- 
----Constituem causas legítimas de resolução de contrato, sem prejuízo de outros fundamentos legais:------------------- 
---- a) Falta de pagamento do valor definido, por mais de dois meses seguidos, sem prejuízo da instauração dos 
competentes meios legais para recebimento dos montantes em dívida;------------------------------------------------------------- 
----b) Utilização das instalações para fim e uso diverso do autorizado pelo Município de Serpa;------------------------------ 
----c) Não manutenção do espaço arrendado em perfeitas condições de conservação e segurança;------------------------ 
----d) Falta de reposição da caução, no prazo de dez dias, após aviso do Município de Serpa para o efeito;------------- 
----e) Oposição reiterada por parte do arrendatário ao exercício dos poderes de fiscalização e controle, referidos na 
Cláusula 12.º do Caderno de Encargos;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----f) Violação das condições estabelecidas no Caderno de Encargos;------------------------------------------------------------- 
----g) Não cumprimento das condições da proposta adjudicada.---------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------Cláusula 11.º----------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------Legislação Aplicável---------------------------------------------------- 
----No omisso, aplicam-se, com as devidas adaptações, as disposições do Código do Procedimento Administrativo, 
do Código Civil, do DL n.º 280/2007 de 07 de Agosto, na sua atual redação, Lei 6/2006, de 27 de janeiro, na sua 
atual redação, e demais legislação tida por aplicável, nomeadamente a que respeita ao regime jurídico das 
atividades a desenvolver no espaço arrendado.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Segundo Outorgante foi dito:---------------------------------------------------------------------------------- 
Que aceita cumprir este contrato nos termos exarados e se obriga ao seu integral cumprimento, de acordo com o 
disposto no Caderno de Encargos, documentos anexos e proposta apresentada que ficam a fazer parte integrante 
deste contrato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por ambos os outorgantes foi declarado:------------------------------------------------------------------------- 
Que aceitam o contrato nos termos exarados e que na resolução dos casos omissos ou divergências, aplicar-se-á o 
Caderno de Encargos, a proposta adjudicada e as demais disposições legais em vigorO Segundo Outorgante 
apresentou os documentos que se arquivam:------------------------------------ 
Documento Um – Documento comprovativo de não dívida à Segurança Social;--------------------- 
Documento Dois – Documento comprovativo de não dívida à Autoridade Tributária;--------------- 
Documento Três – Certificado do Registo Criminal.----------------------------------------------------------- 
Nestes termos, é assinado o presente contrato pelos outorgantes:---------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea ee) da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório final acima transcrito, adjudicar a 
exploração do Bar do Jardim Municipal ao concorrente posicionado em primeiro lugar, Joana Filipa 
Serrano Nogueira e aprovar a respetiva minuta do contrato, acima transcrita. -------------------------------------- 
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23. Assuntos gerais de interesse autárquico  (para conhecimento) 

23.1. Grupo Parlamentar Os Verdes – Carência de enfermeiros no Alentejo – Pergunta ao Governo 
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23.2. Grupo Parlamentar do Partido Socialista – Pergunta ao Governo sobre inaceitável exclusão inicial da 

modernização ferroviária do Troço Beja-Casa Branca do universo de projetos do PNI2030 que define as 

prioridades dos investimentos infraestruturais estratégicos de médio e longo prazo 
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24. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 118, referente ao dia 26 de 

junho do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 259.364,49 (duzentos e cinquenta e nove 

mil, trezentos e sessenta e quatro euros e quarenta e nove cêntimos) e 275.884,55 (duzentos e setenta e 

cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos), respeitantes a operações 

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

 

Após terminar a ordem de trabalhos, interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais para questionar sobre a 

situação das obras nas ETR’s e para referir que se encontra satisfeita com a situação de se ter começado 

a substituir a iluminação pública antiga por LED, mas considera que é necessário estar mais atento a 

determinadas situações, como acontece em Vila Verde de Ficalho, em que existem determinadas ruas que 

continuam a acender muito tarde. 

Pergunta também em que situação se encontra o processo dos passadiços do Pulo do Lobo. 

 

O Sr. Presidente começou por responder que a ETAR de A-do-Pinto já se encontra pronta e nos próximos 

dias serão efetuados os testes e quanto a Vales Mortos, tudo aponta para que esteja pronta no próximo 

mês. Quanto à iluminação, a Câmara tem contatado a EDP para tentar resolver o assunto, uma vez que 

existe o mesmo horário para todo o concelho, mas em relação a Ficalho teremos que fazer um 

levantamento, com indicação de todas as ruas onde a iluminação acende mais tarde. 

Sobre os passadiços, informa que se realizou uma reunião com o ICNF e soube que a candidatura que os 

proprietários do terreno tinham feito há quase dois anos, está praticamente aprovada, condicionada 

apenas ao parecer do ICNF, o que significa que assim a Câmara já poderá avançar para uma proposta 

mais concreta, ajudando na comparticipação nacional da candidatura que os proprietários fizeram.   

 

O Sr. Vereador Manuel Soares voltou a falar sobre a situação das obras na Rua das Flores, em Brinches, 

em que tinha havido atrasos devido a questões relacionadas com a acessibilidade dos passeios. Também 

sobre Brinches, numa anterior reunião, tinha alertado para uma situação, perigosa para as crianças, 

devido à proximidade do jardim com a estrada e surgiu uma sugestão, que consideram interessante, da 

possibilidade de se colocar duas grades, em posições diferentes, para que obrigue as crianças, ao 

correrem, reduzir a velocidade e não irem diretamente em direção à estrada.  

Referiu ainda que, no sábado, no desfile de marchas em Serpa, estava a ser explorado o bar pelo Futebol 

Clube de Serpa, e questionou qual foi o critério de atribuição da exploração desse bar. 

 

O Sr. Presidente disse que a intervenção na Rua das Flores, não tem sido fácil, decidiu-se requalificar 

mantendo a configuração que estava e fazer uma ou duas rampas, na zona onde existia mais largura e 

será ainda feita também a requalificação, em cimento, de todos os passeios.  

Sobre a situação da proximidade do jardim com a estrada, já tinha surgido por parte dos respetivos 

serviços, a hipótese de colocação de uma grade de proteção, enquadrada no equipamento que já existe 

naquela zona.  
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Em relação à exploração do bar nesse dia do desfile das marchas, informou que não houve qualquer 

critério, uma vez que o Futebol Clube de Serpa foi a única entidade que manifestou interesse e solicitou as 

respetivas licenças para esse efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio em seguida o Sr. Vereador António Mariano para lembrar que tinha sugerido há algum tempo 

atrás, que fosse repensada, nalguns aspetos, a organização dos jogos municipais, e de facto, nesta última 

edição, já se notaram algumas mudanças, mas continua a existir uma lacuna, no que diz respeito à 

divulgação dos desportos individuais, pois poucas foram as pessoas que em Pias, souberam do dia e hora 

de realização do BTT e em relação ao cicloturismo passou-se a mesma situação.  

 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Francisco Godinho disse que se realizaram reuniões com 

antecedência suficiente e existem representantes de todas as freguesias, que fazem parte da comissão 

organizadora e que também têm a responsabilidade de fazer a divulgação nas suas freguesias, no 

entanto, houve algumas modalidades individuais que tiveram uma boa adesão e talvez no BTT a respetiva 

secção, não tenha feito a devida divulgação. 

O Sr. Presidente diz que está de acordo que seja necessário ajustar essa questão, no sentido de melhorar 

a divulgação, para que seja feita de forma mais atempada e como já estão definidas as datas para o 

próximo ano, haverá um empenho para uma divulgação mais atempada e também mais empenho por 

parte dos responsáveis de cada freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano referiu ainda que esteve a analisar os protocolos de delegação de 

competências com as Juntas e Uniões de Freguesia e debruçou-se sobre a questão da gestão dos 

campos de futebol e parece-lhe que se mantém igual aos anteriores protocolos, contrariamente ao que o 

Sr. Presidente referiu numa anterior reunião, em que os relvados passariam a ser geridos pela Câmara 

Municipal.  

Referiu ainda que, de acordo com o cartaz, as atividades do Verão Ativo estão limitadas à sede do 

concelho.  

Solicitou ainda um ponto da situação sobre o Museu do Azeite, em Vila Nova de S.Bento. ---------------------- 

 

Relativamente aos protocolos de delegação de competências, o Sr. Presidente disse que a resolução do 

problema passa por uma melhor gestão dos funcionários adstritos aos campos desportivos. Quanto às 

atividades do Verão Ativo disse que têm essencialmente a ver com as atividades na piscina municipal e 

com a disponibilidade dos técnicos, tendo o Sr. Vereador Francisco Godinho acrescentado que os serviços 

estão a tentar que sejam feitas também na piscina de Pias.    

Sobre o Museu do Azeite, o Sr. Presidente informa que o caderno de encargos já se encontra elaborado e 

já foi efetuada candidatura, sendo que agora aguarda-se a contratualização com a CIMBAL no que diz 

respeito às candidaturas, para prosseguimento dos processos.--------------------------------------------------------- 
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Período de Intervenção do Público 

Não houve intervenções do público presente na reunião. ----------------------------------------------------------------- 

 

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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 
2. Licenças de recinto itinerante 
3. Licenças de recinto improvisado 
4. Licenciamento de prova desportiva – X Passeio de BTT “Rota dos Rosmaninhos” 
5. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Licença de ocupação de espaço na via pública 
6. Sétima alteração ao orçamento da Câmara Municipal  
7. Reconhecimento de nome de rua em A-do-Pinto (Rua do Sul) 
8. Obras de demolição no prédio rústico 1-N, na freguesia de Pias – Caducidade do licenciamento 
9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro nos prédios 

urbanos sitos na Rua Acima, n.º 94 e Becos do Castelo, n.º 5 em Brinches 
10. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Proposta de apoio para a visita de estudo ao CERN 

(Organização Europeia para a pesquisa nuclear), em Genebra 
11. Proposta de protocolo entre a Camara Municipal de Serpa e a Música Portuguesa a Gostar Dela 

Própria 
12. Proposta de protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e o Centro de Cultura Popular 

de Serpa para o funcionamento das Oficinas de Verão e das Piscinas Municipais 
13. Proposta de protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a Associação SEAGULL 

Rescue para a gestão das Piscinas Municipais 
14. CPU 31/2010 – Empreitada de execução de reconstrução e ampliação da Casa do cante de Serpa 

– Libertação de caução 
15. Direito de preferência do prédio sito na Rua da Figueira, n.º 5 em Serpa 
16. Direito de preferência do prédio sito na Rua João Valente, em Serpa – Anúncio n.º 33684/2018 
17. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Reduto”, sito na freguesia de Pias 
18. Revisão do Plano Plurianual de Requalificação de Ruas no Concelho de Serpa 
19. Reabilitação de Centro de Atividades Ocupacionais – Rua Jogo dos Paus, n.º 22 em Pias 
20. Estudo prévio de requalificação de edifício localizado na Rua da Cruz, n.º 20 em Brinches 
21. Hidroerg – Projetos Energéticos, Ld.ª – Parque solar fotovoltaico de Serpa 
22. Procedimento para arrendamento do bar no Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia – Relatório final 

e minuta do contrato 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H45 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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