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ATA N.º 15/2018 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 25 de julho de 2018 
  

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

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: Sr.ª Vereadora 
Odete Afonso Borralho 

 

 

 

 



ATA N.º 15/2018 

25 DE JULHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

    2 

 

ATA N.º 15/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA  PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 25 

 DE JULHO DE 2018 

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 25 

de julho 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 14/2018 

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 14, relativa à reunião realizada no dia 11 de julho a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Sr. Presidente da Câmara, por 

não ter participado na reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os seguintes 

assuntos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. 8.ª Alteração ao Orçamento e 4.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

4. Reconhecimento de nome de ruas em Pias (Rua do Jogo dos Paus e Rua Dr.Egas Moniz) 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei 555/99, de 16 de setembro, nos prédios urbanos 

sitos na Rua da Estrada, n.º 8 e 10, em Brinches 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei 555/99, de 16 de setembro, nos prédios urbanos 

sitos no Largo do Corro, n.º 6 e 6-A,em Serpa 

7. Direito de preferência do prédio sito na Rua dos Fidalgos, n.º 10, 12 r/c e 12, em Serpa 

8. Piscinas Municipais – Definição do valor do aluguer de cadeiras  

9. Sport Clube Desportivo de A-do-Pinto – Proposta de adiantamento de subsidio  

10. Picadeiro em Vale de Vargo – Apoio 

11. Lote 35 da Zona Industrial de Serpa – Palma & Vez – Transformação de Produtos Alimentares 

Biológicos, Ld.ª 

12. Proposta de apoio aos comerciantes do Mercado Municipal de Serpa 

13. Concurso público para aquisição de gás propano para a piscina de Serpa – Retificação 

(Aprovação da minuta do anúncio) 

14. Projeto de requalificação do Parque Desportivo de Serpa 
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15. Representantes nos Conselhos Gerais das Escolas 

16. Alteração das Normas de Participação da 11.ª Feira Histórica 

17. Protocolo – Atribuição de Apoio a Ukbar Filmes, Ldª 

18. Elaboração da Operação de Reabilitação Urbana (ORU), no âmbito da aprovação da ARU Serpa 

19. Assuntos gerais de interesse autárquico   

20. 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 

Fundação Viscondes 
de Messangil 

8637 
2018.06.11 

Entrada na piscina de Pias, durante 
o mês de julho, para dois 

monitores, que acompanham as 15 
crianças da valência do pré-escolar.  

 
------ 

 
32,40€  

Creche jardim Nossa 
Senhora da Conceição 

de Serpa 

9925 
2018.07.06 

Entrada na piscina de Serpa, 
durante os meses de julho, agosto 
e setembro, para dois monitores, 
que acompanham as  crianças 

durante as férias letivas de verão 

 
----- 

 
75.60€ 

 
Agrupamento de 

Escolas N.º 1 de Serpa 

10007 
2018.07.02 

No âmbito da atividade Quadros de 
Mérito/Excelência/Valor promovida 
pelo Agrupamento de Escolas n.º 1 de 
Serpa, e à semelhança dos anos 
anteriores, propõe-se apoio à referida 
atividade. Indo de encontro ao 
solicitado pelo Agrupamento, propõe-se 
que a cada aluno distinguido seja 
oferecido um livro de 10 entradas nas 
piscinas municipais (Serpa e Pias).  

 

 
 
 

------- 

EB23 Abade 
Correia da 
Serra: 460 
entradas com um 
custo previsível 
de 690 € 
EBI/JI de Pias: 
240 entradas 
com um custo 
previsível de 
360€ 
 
Total estimado: 
1050,00 € 

 

Instituto de Emprego e 
Formação Profissional 

9944 
2018.06.29 

Utilização do Pavilhão Carlos 
Pinhão, no dia 12 de julho, para 
atividade com os formandos e 
formadores dos cursos que se 

realizam em Serpa 

-------  
60,00€ 

BAAL 17 9879 
2018.06.28 

Noites na Nora e colocação de 
Mupi com o programa do Festival 

Taxa de ruido e 
ocupação de 

espaço terrestre 
na via pública 

 
40,00€ 
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Associação Comité 
Nacional Preparatória 

FMJE  

10865 
2018.07.16 

Espetáculos no Espaço da Nora no 
âmbito do evento “Acampamento 

pela Paz”, dia 27 de julho 

Ruido 20,00€ 

 
 

2. Licenças de recinto improvisado 

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

75/2013, de 12 de setembro, ratificar os seguintes despachos proferidos pelo Sr. Presidente, respeitante 

ao licenciamento de recinto improvisado: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Freguesia de Brinches Evento “Guadiana 
em Festa” 

 

9942 
2018.06.29 

 
7 e 8 de julho 

 
2018.07.06 

União das Freguesias 
de Vila Nova de 

S.Bento e Vale de 
Vargo 

Instalação de Palco, 
no Largo da Igreja, 
em Vale de Vargo 

para a XXII Semana 
Cultural de Vale de 

Vargo  

 
10248 

2018.07.04 

1 
8 a 24 de julho 

 
 

2018.07.20 

 
 

3. 8.ª Alteração ao Orçamento e 4.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

Procedeu-se à análise dos documentos respeitantes à oitava alteração ao Orçamento e quarta alteração 

ao PPI, bem como a respetiva justificação, os quais foram distribuídos por todos os eleitos.  

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Manuel Soares para dizer que, de acordo com a justificação, esta alteração 

decorre essencialmente dos 71.000 euros para a Feira Histórica e refere que, quando se tratou do 

Encontro de Culturas, também não estava orçamentado, o que já se vem tornando uma situação 

recorrente. São eventos que já estão programados, que se realizam anualmente e já deveriam estar 

orçamentados, embora depois fosse necessário algum ajuste, mas uma alteração de 71.000 € não se 

justifica num evento que já estava planeado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que os 71.000 € não se destinam apenas à Feira Histórica, mas também para 

a renovação de serviços de apoio jurídico. Habitualmente a Feira Histórica situa-se entre os 30.000 e os 

40.000 euros. Os valores estavam inicialmente contabilizados, mas no decorrer do ano, vão surgindo 

outras atividades, à medida que os projetos vão sendo aprovados e torna-se necessário a utilização 

dessas verbas, sendo as mesmas alocadas às respetivas rubricas. --------------------------------------------------- 
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A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que, na justificação apresentada, não está indicado que o valor previsto 

para a Feira Histórica seja de trinta a quarenta mil euros, pelo que, solicita que as respetivas justificações 

sejam apresentadas de uma forma mais clara. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do Partido Socialista, três votos a favor dos 

eleitos da CD e o voto de qualidade do Presidente da Câmara, aprovar a 8ª alteração ao Orçamento da 

Câmara Municipal e 4.ª alteração ao PPI, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela 

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

 

Declaração de voto 

«Os Vereadores do PS votam contra a 8.ª alteração ao Orçamento e 4.ª alteração ao PPI por ser uma 

situação recorrente. Atividades previstas no plano não são orçamentadas e obrigam a sucessivas 

alterações orçamentais. Seria situação diferente, se o orçamento previsto necessitasse de alteração, para 

os devidos ajustes, já que se trata de previsões, contudo estamos perante uma alteração de mais de 70 

mil euros, o que manifesta falta de planeamento.» -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. Reconhecimento de nome de ruas em Pias (Rua do Jogo dos Paus e Rua Dr.Egas 

Moniz) 

No seguimento de um pedido de certificação de nome de ruas 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 Jogo dos Paus" e "Rua Dr. Egas Moniz", em Pias: 
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5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei 555/99, de 16 de setembro, nos 

prédios urbanos sitos na Rua da Estrada, n.º 8 e 10, 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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6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei 555/99, de 16 de setembro, nos 

prédios urbanos sitos no Largo do Corro, n.º 6 e 6-A,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 15/2018 

25 DE JULHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

    14 

 

 



ATA N.º 15/2018 

25 DE JULHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

    15 

 



ATA N.º 15/2018 

25 DE JULHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

    16 

 



ATA N.º 15/2018 

25 DE JULHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

    17 

 



ATA N.º 15/2018 

25 DE JULHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

    18 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito. -------- 
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7. Direito de preferência do prédio sito na Rua dos Fidalgos, n.º 10, 12 r/c e 12, em 

Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que o requerente (José Manuel Vital 

Morgado) solicita que a Câmara Municipal se pronuncie sobre o interesse no prédio sito na Rua dos 

Fidalgos, n.ºs 10, 12r/c e 12, em Serpa, no exercício do direito de preferência: 

 

- Área total do terreno - 350 m2 

- Área de implantação do edifício - 300 m2 

- Área bruta privativa - 400 m2 

- Área integrante de terreno das frações - 50 m2 

- Pisos - 2 

- Valor do prédio - 155.000 € 

 

Face à localização do prédio (Rua dos Fidalgos, n.ºs 10, 12r/c e 12, em Serpa), à área total do terreno de 

350 m2, à área bruta privativa de 400 m2 e ao valor indicado de 155.000 €, consideram que a Autarquia 

não terá interesse em exercer o direito de preferência sobre o imóvel. 
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 Deliberação 

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

venda do imóvel sito na Rua dos Fidalgos, n.º 10, 12 r/c e 12 em Serpa, pelo valor proposto de 155.000€ 

(cento e cinquenta e cinco mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Piscinas Municipais – Definição do valor do aluguer de cadeiras  

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude propõe que se defina o valor para aluguer 

de cadeiras nas piscinas descobertas. Com o objetivo de contribuir para o bem-estar dos utentes com 

mais esta valência a disponibilizar nas piscinas, sugerem que o valor das mesmas seja de 1€ (um euro) 

cada aluguer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar o preço de 1,00 € (um 

euro) para o aluguer das cadeiras nas piscinas descobertas. ------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Sport Clube Desportivo de A-do-Pinto – Proposta de adiantamento de subsidio  

Na sequência do pedido do Sport Clube Desportivo de A-do-Pinto, ao abrigo do Regulamento Municipal de 

Apoio ao Movimento Associativo, capítulos I e III, propõe o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto 

e Juventude, o adiantamento de 30% para aquele Clube, equivalente a 525,00€ do valor (1750€) previsto 

para o futebol INATEL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 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 Sport Clube Desportivo de A-do-Pinto, o adiantamento de 30% (525,00 – 

quinhentos e vinte e cinco euros) do valor previsto para o futebol INATEL. ------------------------------------------ 

 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, proceder ao adiantamento, até 30% do valor do subsidio atribuído 

em 2017, a todas as associações/clubes que o solicitarem. ------------------------------------------------------------ 

 

 

10. Picadeiro em Vale de Vargo – Apoio 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, prestar um apoio à Secção Equestre do Futebol Clube de 

Vale de Vargo, no valor de 1.200,00 € (mil e duzentos euros) + IVA, para a aquisição de 75 met3 de areia, 

destinada ao Picadeiro de Vale de Vargo, cuja inauguração está prevista para o próximo dia 4 de agosto. 

 

 

11. Lote 35 da Zona Industrial de Serpa – Palma & Vez – Transformação de Produtos 

Alimentares Biológicos, Ldª 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico informa que, em reunião de Câmara Municipal de 

4.11.2015 foi deliberado atribuir à Biodamasco – Agrupamento de Produtores Biológicos ACE, o lote 35 da 

Zona Industrial de Serpa (em substituição do lote 34, atribuído a 21.11.2014) para implantação de uma 

indústria agroalimentar de transformação de fruta biológica – sumos, néctares e polpas de fruta, bem 

como outros produtos como a azeitona e o mel, todos a partir de matéria-prima 100% portuguesa e em 

modo de produção biológico.  

Decorrente do processo de candidatura a financiamento, esta entidade informa que foi necessário 

constituir uma nova empresa exclusivamente para este objetivo e com nova forma jurídica (limitada, com 

capital social) sendo que os sócios são os mesmos,  solicitando que a titularidade do lote 35 da ZI Serpa, 

atualmente em nome de Biodamasco – Agrupamento de Produtores Biológicos ACE, com o NIPC 508 664 
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829 seja mudada para PALMA&VEZ – Transformação de Produtos Alimentares Biológicos, LDA, NIPC 515 

007 609.  

Neste contexto, consideram que o pedido reúne condições para ser deferido, uma vez que se mantêm os 

pressupostos iniciais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar que a titularidade do lote 35 

da Zona Industrial de Serpa, atualmente em nome de Biodamasco – Agrupamento de Produtores 

Biológicos ACE, seja mudada para PALMA&VEZ – Transformação de Produtos Alimentares Biológicos, 

Ldª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Proposta de apoio aos comerciantes do Mercado Municipal de Serpa 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 29 de junho do corrente 

ano, refere que, no seguimento do processo de requalificação do Mercado Municipal de Serpa, de forma a 

não serem prejudicados na sua atividade, a maioria dos comerciantes foi instalada provisoriamente no 

CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa. Uma vez que, neste equipamento, 

não foi possível alojar a totalidade dos comerciantes, a solução encontrada foi a de arrendar e 

posteriormente subarrendar aos comerciantes dois espaços destinados à venda de produtos hortícolas, 

mercearia e charcutaria fora daquele recinto (conforme deliberação de CM de 24 de janeiro de 2018). 

Estas foram as soluções possíveis para dar continuidade ao exercício do comércio retalhista, no período 

de realização das obras e apoiar os concessionários que tinham contratos com a Câmara Municipal. 

Passados seis meses desde a mudança referida, verifica-se que a maioria dos comerciantes declara que a 

situação é comercialmente negativa e que houve redução acentuada nas vendas, com dificuldades 

manifestas de manter a atividade habitual e de cumprir as obrigações do pagamento da renda mensal ao 

município, solicitando igualmente a possibilidade de ficarem isentos deste pagamento. 

É um facto que “ir ao mercado” faz parte da tradição e da cultura da população porque, para além das 

compras, o Mercado funciona como local de encontro, criando hábitos e dinâmicas específicas. A 

mudança para outro local, apesar de ser próximo e de se terem tentado criar as melhores condições para 

o seu funcionamento, alterou os hábitos e os percursos de décadas dos habituais clientes, não criando 

também novas atratividades. Acresce também o facto de, neste ano, o inverno se ter prolongado mais dois 

meses com chuva permanente, o que causou constrangimentos na frequentação do espaço 

A questão que se coloca tem sobretudo a ver com o atenuar das dificuldades, encontrando formas de 

compensar os comerciantes do mercado durante o período que decorrem as obras e, também, de manter 

o interesse da população pelo espaço e pelos produtos aí disponibilizados, incentivando e valorizando o 

comércio de proximidade e a produção local.  

Assim, no contexto do cumprimento dos compromissos assumidos e sabendo das dificuldades 

decorrentes durante o período das obras, propõe-se à Câmara Municipal a suspensão do pagamento das 

rendas a todos os comerciantes abrangidos pelo encerramento do Mercado Municipal de Serpa.  
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 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, suspender o pagamento das 
rendas a todos os comerciantes abrangidos pelo encerramento do Mercado Municipal de Serpa, durante o 
período em que decorrem as obras. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

13. Concurso público para aquisição de gás propano para a piscina de Serpa – 

Retificação (Aprovação da minuta do anúncio) 

O Órgão Executivo deliberou por unanimidade, a abertura de concurso público, com a inerente aprovação 

das peças do concurso, Caderno de Encargos e Programa de Procedimento, na reunião realizada no dia 

11 do corrente mês de julho.  

No entanto, e por força da nova versão do Código dos Contratos Públicos, (D.L nº 111-B/2017, de 31 de 

agosto), o Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, informa que deveria ser de igual modo 

aprovada, a minuta do anuncio, cfr( art 40º, nº 1, alinea c), pelo que, solicitam que seja retificado o ponto 2 

da referida deliberação. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar o ponto 2 da deliberação 

proferida na reunião realizada no dia 11 de julho, o qual passa a ter o seguinte teor:  

"Aprovar as peças do procedimento, programa de procedimento, caderno de encargos e minuta do 

anúncio, de acordo com o disposto no artº40, nº1, c) e nº 2 do CCP, conjugado com o disposto no 

artº18, nº, 1, alínea b) do DL nº 197/99 de 8 de junho". 

A referida minuta do anúncio, consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------- 

 

 

14. Projeto de requalificação do Parque Desportivo de Serpa 

Procedeu-se à análise da proposta de Requalificação do Parque Desportivo de Serpa, nomeadamente ao 

nível de melhorias no edifício dos balneários, da iluminação do campo de jogos principal, substituição do 

relvado sintético e repavimentação do court de ténis. 

Localizado na Rua Dr. Ramon Nonato de La Féria, em Serpa, definido em PU de Serpa como 

Equipamento de Utilização Coletiva de Requalificação Prioritária - EUCR1: Requalificação do Parque 

Desportivo Municipal, os trabalhos indicados não alteram as características formais nem volumétricas 

existentes, pelo que se enquadra com os Planos em vigor. 

Os trabalhos propostos têm por base dois objetivos fundamentais: 

- A melhoria das condições de utilização do equipamento, modernizando as instalações e dotando-as 

de capacidade de resposta às necessidades de sua utilização. Procura-se desta forma cativar os jovens 

para a prática do desporto, oferecendo-lhes a hipótese de utilização de um espaço moderno, confortável e 

com adequadas condições de utilização;  
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- A eficiência energética do recinto, propondo-se a substituição do sistema atual de iluminação da área 

de jogo e da totalidade dos pontos de iluminação do edifício dos balneários por um sistema mais eficiente 

e duradouro – sistema de LED.  

É igualmente proposta a adoção de um sistema de aquecimento de águas do tipo solar térmico, através de 

solução devidamente dimensionada para o número de utilizadores do espaço e com equipamento 

complementar de redução de gastos de água. 

 

Prazo de Execução dos Trabalhos 

- Estima-se que a execução dos trabalhos decorra num período de 90 dias. 

 

Estimativa orçamental  
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 Intervenções 

Interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais, para colocar uma questão relacionada com os parques desportivos 

do concelho, questionando sobre o seu encerramento durante o mês de agosto, tendo o Sr. Vereador 

Francisco Godinho informado que os parques desportivos se encontram abertos, o que encerra durante o 

mês de agosto são apenas os pavilhões desportivos.  

 

A Sr.ª Vereadora questionou novamente se não existiria alguma alternativa a esse encerramento, pois 

trata-se do mês das férias, em que também muitas pessoas visitam o concelho e gostariam de utilizar 

esses equipamentos.  

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que, além do período de gestão de férias, é utilizado esse mês para 

pequenas intervenções de manutenção nos pavilhões, para que estejam novamente nas devidas 

condições na altura em que as escolas reabrem. No entanto, neste mandato, temos o objetivo de se 

conseguir uma gestão diferente para esses espaços, de forma a permitir que estejam abertos todo o ano, 

sem esse período de encerramento para intervenções.  

 

O Sr. Vereador Francisco disse ainda que, mesmo nesse período de encerramento, encontram-se 

salvaguardadas as atividades já previstas, como os torneios já agendados e atividades das Oficinas de 

Verão. Os parques desportivos encontram-se abertos durante todo o ano, à disposição da população, 

podendo os munícipes e visitantes utilizá-los para a sua prática desportiva. ------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de requalificação do parque desportivo 

de Serpa, de acordo com documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 

15. Representantes nos Conselhos Gerais das Escolas 

Em reunião da Câmara de 15 de novembro de 2017, foi deliberado a seguinte representação nos 

conselhos gerais de escola (Agrupamentos 1 e 2 e Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de 

Serpa), para o triénio 2018/2021: 

 

 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 
- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
- Vereador Manuel Francisco Carvalho Soares 
- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco 
 
 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa 
- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
- Vereadora Paula de Jesus Godinho Pais Soares  
- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco 
 
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 
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- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
- Vereador António Manuel Godinho Mariano  
 

Face à reorganização de Serviços do mês de março do presente ano e findo que está o ano letivo 

2017/18, propõe o Gabinete de Ação Social e Educação, a representação dos Serviços Municipais nos 

Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escola 1 e 2, através da Chefia Intermédia do GASE - Gabinete 

de Ação Social e Educação, Sara de Guadalupe Abraços Romão, em substituição de Isabel Filipa de Brito 

Pacheco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear os seguintes 

representantes para os Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas n.º 1 e 2 de Serpa, mantendo-se 

a representação deliberada na reunião de 15 de novembro de 2017, para a Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural: 

 

 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 
- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
- Vereador Manuel Francisco Carvalho Soares 
- Chefia Intermédia do GASE, Sara de Guadalupe Abraços Romão 
 
 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa 
- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
- Vereadora Paula de Jesus Godinho Pais Soares  
- Chefia Intermédia do GASE, Sara de Guadalupe Abraços Romão 

 
 

16. Alteração das Normas de Participação da 11.ª Feira Histórica   

A Câmara Municipal deliberou, em reunião de 11 do corrente mês de julho, aprovar a proposta de 

alteração das Normas de Participação na 11.ª Feira Histórica - Entidades extra-concelhias, que se traduz 

na introdução de uma cláusula que permite a prestação de caução, tendo também deliberado que o prazo 

para inscrição decorre de 16 de julho a 3 de agosto.  

A Divisão de Cultura e Património, em informação datada de 17 de julho, propõe que a cláusula da 

prestação de caução, não seja aplicada este ano por falta de condições (prazos demasiado curtos e meios 

humanos escassos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que a cláusula da prestação da caução, 

constante das Normas de Participação da Feira Histórica, não será aplicada no corrente ano. ---------------- 
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17. Protocolo – Atribuição de Apoio a Ukbar Filmes, Ldª 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho, em informação datada de 20 do corrente mês de julho, propõe a 

retificação ao Protocolo de Atribuição de Apoio a Ukbar Filmes, Lda, aprovado na reunião da Câmara 

Municipal, realizada no dia 11 do corrente mês. 

Informa ainda que o valor total de despesas apresentadas pela Ukbar Filmes, Lda com as filmagens 

realizadas em Serpa, foi de 37.769,18 €. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do PS, retificar o 

protocolo de atribuição de apoio a Ukbar Filmes, Ldª, aprovado na reunião de 11 do corrente mês de julho 

e cujo teor passa a ser o seguinte:  

 

PROTOCOLO 
Atribuição de Apoio a Ukbar Filmes, Lda 

 
ENTRE: 
 
O MUNICÍPIO DE SERPA, pessoa coletiva de direito público número 501.112.049, com sede na Praça da 
República, 7830-389 em Serpa, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal de Serpa, Tomé 
Alexandre Martins Pires, em execução da deliberação de 11/julho/2018, adiante designado por Primeiro 
Outorgante; 
 
 
E 
 
A UKBAR FILMES, LDA, contribuinte número n.º 508.852.838, com sede no Campo Mártires da Pátria, nº 58-3º 
Esq. 1150-226 Lisboa, representada neste ato por Pandora Gagnon da Cunha Telles, titular do Passaporte n.º N4 
20760 e Pablo Ignacio Iraola, titular do cartão cidadão nº31590259 , na qualidade de Sócios-Gerentes, com 
poderes para o ato, adiante designada por Segunda Outorgante; 
 
Considerando que: 

1. O Município de Serpa, conforme as Opções do Plano 2018-2021, defende que a sua estratégia de 
desenvolvimento sustentável tem como pilares a cultura e as indústrias criativas que estando na base do 
processo ativo de construção contribuem para a consolidação de um território equilibrado e justo, um 
território com identidade forte, com coesão social, com ideias inovadoras, com capacidades e 
oportunidades. A autarquia pretende em 2018 continuar este caminho, promovendo a descentralização das 
ações, e a diversificação e qualificação das ofertas, estimulando a participação das pessoas e 
organizações, reforçando parcerias, e concretizando projetos que promovam o território, o desenvolvimento 
económico, e que sejam facilitadores de dinâmicas culturais, através, nomeadamente, da concessão de 
apoios financeiros e não financeiros (com destaque para a cedência de espaços) a agentes culturais, com 
especial interesse em eventos que possam promover Serpa em Portugal e internacionalmente; 
 

2. A Segunda Outorgante é uma produtora de cinema, com reputação nacional e internacional, sendo da sua 
inteira responsabilidade, em Portugal, a produção da longa-metragem e série de televisão “Quero-te 
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Tanto”, realizado por Vicente Alves do Ó e produzido por Pandora da Cunha Telles e Pablo Iraola, cujas 
filmagens se realizam em Serpa, entre 9 e 15 de Julho 2018. 
 
 

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 comprovou que, no âmbito da realização destas filmagens em Serpa, o seu 
investimento em Serpa, através da aquisição de bens e serviços, nomeadamente deslocações, alojamento, 
refeições, contratação de atores, contratação de mão-de-obra local, aluguer de espaços para as filmagens, 
é superior a 35.000€, conforme apresentação de cópias de comprovativos de despesas (anexo 2). 

 
5. A Segunda Outorgante solicitou à Primeira Outorgante apoio logístico e financeiro para a concretização do 

filme e série de televisão “Quero-te Tanto”, cuja estreia nacional nos cinemas da NOS está prevista para 
2018 e exibição na televisão TVI em 2019, e que irá promover Serpa a nível nacional e internacional.  
 

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 a realização da longa-
metragem e série de televisão "Quero-te Tanto", nos termos do pedido de apoio apresentado pela Segunda 
Outorgante. 
 

CLÁUSULA 2ª 
Apoio Financeiro  

1. O Primeiro Outorgante atribui à Segunda Outorgante o Apoio Financeiro no montante de 50 % do valor 
aproximado de 35 000,00€ (trinta de cinco mil euros) pelo investimento no projeto de rodagem do filme 
“Quero-te Tanto”, realizado por Vicente Alves do Ó e produzido por Pandora da Cunha Telles e Pablo 
Iraola, a realizar em Serpa, através da aquisição de bens e serviços, nomeadamente deslocações, 
alojamento, refeições, contratação de atores, contratação de mão-de-obra local, aluguer de espaços para 
as filmagens, conforme apresentação de cópias de comprovativos de despesas (anexo 2). 
 

2. O apoio financeiro referido no número anterior, destina-se exclusivamente a suportar os encargos/custos, 
do processo de filmagens em Serpa, contemplados no orçamento apresentado pela Segunda Outorgante 
em sede do pedido apresentado, e conforme apresentação de cópias de comprovativos de despesas 
(anexo 2). 
 

3. O pagamento do apoio objeto do presente protocolo será efetuado após a assinatura do presente protocolo 
e até ao início da rodagem em Serpa. 
 

4. A despesa resultante da celebração do presente Protocolo foi objeto de cabimento prévio ao qual foi 
atribuído o número sequencial 17.643. 

 
 

CLÁUSULA 3ª 
Apoio Não Financeiro  
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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 filme, 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. 
e) Cedência de equipamentos e meios municipais (viaturas, etc). 
f) Transporte de grupo coral a designar para filmagens em Lisboa. 

 
2. É atribuído o valor de 1.000,00€ (mil 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; 
d) Facultar todos elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pela Câmara Municipal 
de Serpa, no âmbito do objeto do presente protocolo, nomeadamente, com a apresentação de cópias de 
comprovativos de despesa (anexo 2). 
e) Aplicar e administrar corretamente o apoio tendo em conta o objeto do presente protocolo; 
f) Atender, na sua atuação, aos critérios de economia, eficácia e eficiência na gestão do apoio atribuído; 
g) 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; 
h) Entregar 50 DVD’s para serem disponibilizados aos utentes das bibliotecas, arquivo e videoteca, do 
Primeiro Outorgante, disponibilização que não poderá ocorrer antes da estreia e comercialização do filme 
e exibição na TVI. 
i) Disponibilizar um total de 20 convites individuais para a antestreia, em Lisboa; 
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j) Ceder 1 cópia deste filme para que a CMS possa realizar uma antestreia no Cineteatro Municipal e para 
posterior exploração comercial nesse local – está interdita a cedência destes direitos por parte do Primeiro 
Outorgante a terceiros. 
k) Disponibilizar a exibição gratuita de 2 outros filmes (2 exibições de cada filme) distribuídos pela Ukbar 
Filmes para que a CMS os possam exibir no Cineteatro Municipal. 
l) Manifestar disponibilidade para a colaboração com a Câmara Municipal de Serpa em iniciativas nas 
áreas da Cultura, da Educação e da Juventude, 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 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, sem prejuízo das devidas 
indemnizações por perdas e danos.  
 

CLÁUSULA 9ª 
Vigência do Protocolo 

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 de Apoio a Iniciativas Culturais, Educativas e Desportivas e legislação especial aplicável. 
 
Feito em duplicado, aos vinte e seis dias do mês de julho de 2018, vai o presente protocolo ser assinado, em sinal 
de conformidade, pelos representantes do Município de Serpa e da Ukbar Filmes. 
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Pelo MUNICÍPIO DE SERPA,  Pela UKBAR FILMES, Lda. 
 
Tomé Alexandre Martins Pires                                                  Pandora da Cunha Telles 
                                                                                                          Pablo Iraola 
 
            Presidente                                                                            Sócio-Gerente 
 
______________________________                                   _____________________________ 
 

 

18. Elaboração da Operação de Reabilitação Urbana (ORU), no âmbito da aprovação da 
ARU Serpa 

A Divisão de Cultura e Património, em informação datada de 20 do corrente mês de julho, refere que, 

tendo a Assembleia Municipal aprovado a Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico de 

Serpa (sessão extraordinária realizada a 24 de novembro de 2015) e prevendo a legislação em vigor que 

regula a matéria (D.L. n.º 307/2009, de 23 de out. com as alterações introduzidas pela L. 32/2012, de 14 

de Agosto) que, a definição da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) pode ser posterior (até ao prazo 

máximo de 3 anos da aprovação), propõe que se dê início aos trabalhos de elaboração da Operação de 

Reabilitação Urbana (ORU). 

 

Com base na deliberação da Câmara (de 19 de agosto de 2015) a ORU deverá ser aprovada através de 

instrumento próprio e assumir a natureza sistemática, sendo o Município a entidade responsável pelo 

desenvolvimento dos trabalhos e pela gestão da futura ORU.  

 

Pelo exposto, propõe a abertura de procedimento, do tipo ajuste direto, à empresa que elaborou o 

documento para a Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico de Serpa com a designação de 

ImproveConsult - Consultoria e Estudos, com base de 15.000€ (quinze mil euros) mais IVA (23%). 

Este valor tem como nota justificativa a consulta prévia efetuada à referida empresa (documento em 

anexo). 

Justifica-se a indicação desta empresa por ter sido esta que desenvolveu a mencionada Área de 

Reabilitação Urbana (ARU). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente para apresentar algumas explicações sobre o inicio do processo da 

ARU e sobre o seu prosseguimento tendo em vista a elaboração do projeto da ORU e referiu que será a 

Câmara, através da Divisão de Cultura e Património, a acompanhar e a definir esse projeto em conjunto 

com a empresa.  

A Sr.ª Vereadora Paula Pais referiu como exemplo a Câmara Municipal de Mértola, que elaborou um 

folheto explicativo, que considera de muita utilidade para informação dos munícipes e entregou esse 

folheto ao Presidente, tendo este informado que o s serviços da autarquia também estão a trabalhar num 

documento desse género, com o objetivo de agrupar e sintetizar determinados assuntos, para 

esclarecimento da população. 
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 Deliberação 

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, de harmonia com o disposto no artigo 17º, do Decreto-

Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, encarregar uma entidade externa da preparação do projeto de 

operação de reabilitação urbana, nos termos indicados no documento que se arquiva em pasta anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante. 

Mais foi deliberado, convidar a empresa ImproveConsult – Consultoria e Estudos, Lda, a apresentar 

proposta para a elaboração do referido projeto, mediante procedimento de Ajuste Direto, com o valor base 

de 15.000 € (quinze mil euros), a acrescer o IVA à taxa legal de 23%------------------------------------------------- 
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19. Assuntos gerais de interesse autárquico (para conhecimento) 

19.1. Grupo Parlamentar do PCP – Divulgação do projeto-lei n.º 1763/XII – Pelo cumprimento do Plano 

Rodoviário e plena conclusão do IP-8 nos distritos de Setúbal e Beja 
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19.2. Grupo Parlamentar do PCP – Eletrificação da linha do Alentejo 
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19.3. Tomada de posição pública da CIMBAL  
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19.4. Grupo Parlamentar do Partido Socialista – Ampliação do hospital de Beja e reposição dos comboios 

entre Cuba e Beja 
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21. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 138, referente ao dia 24 de 

julho do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 505.000,88 € (quinhentos e cinco mil euros e 

oitenta e oito cêntimos) e 198.604,39 € (cento e noventa e oito mil, seiscentos e quatro euros e trinta e 

nove cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ----- 

 

 

Terminada a ordem de trabalhos, interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais para referir que, numa das 

consultas que fez ao site da autarquia, verificou que a Carta Educativa disponibilizada tem a data de 2006, 

questiona se não existe outro documento mais atualizado.  

Perguntou também em que situação se encontra o processo dos Passadiços do Pulo do Lobo e qual a 

posição da Câmara relativamente às obras na Escola Secundária de Serpa, face ao desenvolvimento do 

assunto por parte da CIMBAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que, relativamente à Carta Educativa, irá verificar o assunto junto dos 

respetivos serviços e quanto aos passadiços do Pulo do Lobo informa que a candidatura que os 

proprietários fizeram já foi aprovada, tendo a Câmara solicitado já uma reunião para prosseguimento deste 

assunto. Sobre a Escola Secundária refere que a posição é a mesma que tem sido sempre, ou seja, 

manifestar disponibilidade para se fazer a candidatura em nome da autarquia, mas continuamos a 

aguardar que o Ministério defina qual a intervenção a fazer e respetivo custo, para que se possa discutir o 

assunto com dados concretos.  

A Sr.ª Vereadora Paula Pais continua a manifestar a sua opinião de que a Câmara poderia empenhar-se 

mais para se conseguir uma solução, tendo o Sr. Presidente respondido que, enquanto o Ministério não 

definir em concreto a intervenção a fazer naquela escola, não é possível negociar qualquer proposta, nem 

prosseguir com o assunto e dentro daquilo que é possível, a Câmara tem insistido com o Ministério da 
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Educação e referiu ainda que, na próxima reunião do Executivo irá informar sobre todos os pedidos de 

reunião que a Câmara já enviou para o Ministério sobre este assunto. ------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares perguntou em que situação se encontra o processo da aplicação 

informática sobre a comunicação de avarias. Solicitou também informação sobre o funcionamento do bar 

do Castelo, questionando se, de facto, o castelo encerra à hora de almoço que, a confirmar-se, não 

concorda que assim seja, uma vez que é um período do dia em que muitos turistas circulam pela cidade.  

Disse ainda que os eleitos do PS foram visitar a ETAR de Vales Mortos e verificaram que, na situação em 

que se encontra, não estará pronta até final deste mês, conforme estava previsto. 

Quanto a um assunto para o qual já tinham alertado há algum tempo, respeitante à construção de uma 

casa clandestina em Santa Iria, refere que a mesma continua a avançar e já tem cobertura. -------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que, relativamente à aplicação informática da comunicação de 

avarias, irá solicitar informação aos respetivos serviços, tal como sobre o processo da casa clandestina em 

Santa Iria, cujo ponto da situação será depois enviado por email.  

Quanto ao horário do castelo, confirma o encerramento à hora de almoço, por questões de gestão dos 

recursos humanos existentes, no entanto, poderia encerrar-se durante a hora de almoço o museu de 

arqueologia, mas o espaço do castelo manter-se aberto, para permitir o funcionamento do bar, cuja 

responsabilidade é da Sociedade Filarmónica de Serpa, mas o assunto tem que ser analisado com essa 

Associação.  

Sobre a ETAR de Vales Mortos, o Sr. Vereador Francisco Godinho informa que a vala que falta fazer será 

feita pela Câmara com o apoio das Águas do Alentejo e prevê que esteja pronta até final da semana e os 

serviços da autarquia fizeram reunião com a empresa, tendo-se obtido a informação que até dia 3 de 

agosto, estaria concluída da parte deles. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares referiu ainda que a União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria) tem um projeto para intervenção no parque infantil que se situa junto ao antigo Polo 2 (escola do 

Forte) e questiona se, eventualmente, poderá ter alguma implicação com o projeto que a Câmara 

Municipal tem para o edifício dessa antiga escola. 

O Sr. Presidente respondeu que a intervenção no edifico da antiga escola não irá interferir em nada com o 

projeto que a União de Freguesias tenha para o parque infantil e são projetos que se complementam. ------ 

 

O Sr. Vereador António Mariano alertou ainda para o facto do ar condicionado do salão polivalente de A-

do-Pinto não se encontrar a funcionar, conforme constataram durante uma reunião que decorreu naquele 

espaço.  

Pergunta novamente sobre o andamento do processo da antena da Radio Guadalupe que se encontra no 

Alto de S.Gens.  



ATA N.º 15/2018 

25 DE JULHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

    45 

Solicitou ainda esclarecimentos sobre uma urbanização em Pias, antigo Bairro Operário e sobre o parque 

de campismo, questionando se é verdade o que ouviu, de que as pessoas foram aconselhadas a não 

acampar, por já existir lotação esgotada, devido ao evento programado para o fim de semana.  

Por fim, perguntou se já se encontra a funcionar a ETAR de A-do-Pinto, dado que na última reunião foi 

referido que já só faltava fazer os testes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A esta última questão, respondeu o Sr. Vereador Francisco Godinho, dizendo que está em fase de 

certificação e prevê-se o seu funcionamento no principio de agosto.  

 

Quanto ao Salão Polivalente de A-do-Pinto, o Sr. Presidente disse que vai verificar o assunto e será 

depois prestada informação e irá também dar conhecimento da informação prestada pelos serviços sobre 

o processo da antena da Rádio Guadalupe.  

Quanto à urbanização em Pias, diz que um proprietário efetuou uma obra e pretende a respetiva licença 

de habitação, mas já lhe foi explicado que a localização das escadas não é a correta e terá que ser 

alterada e por isso, não pode neste momento, ser emitida licença para uma obra ilegal.  

No que diz respeito ao parque de campismo, com as duas iniciativas previstas e quando já existe uma 

ocupação total, não se pode admitir mais campistas, mas logicamente que as pessoas que já lá estão não 

terão que sair e houve até o cuidado por parte dos respetivos serviços da autarquia, de contatar as 

pessoas que têm caravanas no parque, a informar que está programado esse evento, para que, caso 

venham a Serpa nesse fim de semana,  não sejam confrontadas com esses espetáculos, sem que tenham 

sido previamente informadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Período de Intervenção do Público 

Nãos e registaram intervenções por parte do munícipe 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 improvisado 

3. 8.ª Alteração ao Orçamento e 4.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

4. Reconhecimento de nome de ruas em Pias (Rua do Jogo dos Paus e Rua Dr.Egas Moniz) 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei 555/99, de 16 de setembro, nos prédios urbanos 

sitos na Rua da Estrada, n.º 8 e 10, em Brinches 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei 555/99, de 16 de setembro, nos prédios urbanos 

sitos no Largo do Corro, n.º 6 e 6-A,em Serpa 
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7. Direito de preferência do prédio sito na Rua dos Fidalgos, n.º 10, 12 r/c e 12, em Serpa 

8. Piscinas Municipais – Definição do valor do aluguer de cadeiras  

9. Sport Clube Desportivo de A-do-Pinto – Proposta de adiantamento de subsidio  

10. Picadeiro em Vale de Vargo – Apoio 

11. Lote 35 da Zona Industrial de Serpa – Palma & Vez – Transformação de Produtos Alimentares 

Biológicos, Ld.ª 

12. Proposta de apoio aos comerciantes do Mercado Municipal de Serpa 

13. Concurso público para aquisição de gás propano para a piscina de Serpa – Retificação 

(Aprovação da minuta do anúncio) 

14. Projeto de requalificação do Parque Desportivo de Serpa 

15. Representantes nos Conselhos Gerais das Escolas 

16. Alteração das Normas de Participação da 11.ª Feira Histórica 

17. Protocolo – Atribuição de Apoio a Ukbar Filmes, Ldª 

18. Elaboração da Operação de Reabilitação Urbana (ORU), no âmbito da aprovação da ARU Serpa 

 

 

 

 
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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