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Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 10 de janeiro de 2018 
  

 

Presenças 

 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

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: Senhor 
Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires 

 

 
 
 

 

 



ATA N.º 1/2018 

10 DE JANEIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 2 

 

ATA N.º 1/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 10 

 DE JANEIRO DE 2018 

 

No Centro Cultural de Brinches, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 10 de janeiro 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 26/2017 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, colocou-se à 

consideração a ata n.º 26, relativa à reunião realizada no dia 27 de dezembro, a qual foi previamente 

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. 22ª Alteração ao Orçamento e 19.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Ratificação  

4. Reconhecimento da atribuição de nome de rua 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito na 

Rua Serpa Pinto, n.º 18 em Serpa 

6. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio rústico GG1-36, em Serpa 

7. Empreitada de requalificação da estrada de Brinches (Entroncamento Pias/Moura e Serpa/Mina da 

Orada/Brinches) – Libertação total de caução 

8. Reversão do lote de terreno n.º 5 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento 

9. Fundos de maneio para 2018 

10. Concurso público internacional para aquisição de gasóleo simples – Aprovação da minuta do 

contrato 

11. Resumo Diário da Tesouraria 
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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. Entrada Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas de Ficalho 19942 

2017.12.27 

Festa de Fim de Ano 

Salão Polivalente de 

V.V.Ficalho 

Licença de ruido  20,00€ 

Junta de Freguesia de Brinches 20075 

2017.12.29 

Baile 

2017.12.31 

Licença de ruido 20,00€ 

Comissão Festas S.Sebastião de 

Vale de Vargo 

20055 

2017.01.04 

Festas S.Sebastião  

25 a 28 de janeiro 

Licenças de recinto 

improvisado e de 

ruido 

35,00€ 

 

 

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 o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, respeitante ao 

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

 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Data do despacho  

João Luís Barradas 
Nunes 

Musica ao vivo – 
Largo da Igreja, 
VNS.Bento 

19568 
2017.12.15 

22 a 25 
dezembro 

 
19 dezembro 

 
 
 

3. 22ª Alteração ao Orçamento e 19.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – 

Ratificação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, 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.Vice-Presidente, datado de 29 de dezembro, respeitante à 22.ª alteração ao 

Orçamento e PPI alteração ao PPI, de acordo com os documentos que constam de pasta anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante: 
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 Intervenções 

O Sr. Vereador Manuel Soares questionou a que que se referem os juros de mora, uma vez que foram 

inscritos 2.000,00€ em orçamento e a alteração é para 86.200 €, tendo o Sr. Vice-Presidente respondido 

que será solicitada essa informação aos respetivos serviços. ------------------------------------------------------------- 
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4. Reconhecimento da atribuição de nome de rua 

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 Poço Novo”, à seguinte rua, em Brinches: 

 

 

 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no 

prédio sito na Rua Serpa Pinto, n.º 18 em Serpa 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara municipal pode a todo o tempo, 

oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de 

conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. 
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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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ATA N.º 1/2018 

10 DE JANEIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 8 

 Deliberação 

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

transcrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio rústico GG1-36, em Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que foi requerido por Rita Maria Guerreiro 

de Sousa e Manuel José de Sousa, na qualidade de comproprietários, a emissão de parecer favorável à 

constituição de compropriedade, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n. º1, da Lei 

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

De acordo com o parecer técnico, datado de 12 de dezembro de 2017, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, emitir Parecer Favorável, no prédio rústico denominado “Sobreiras Formosas”, descrito na 

competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1867/19950721 da extinta freguesia de Salvador e 

inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo 36 – Secção GG1, com 7,8875hectares, resultante da 

doação aos netos, na proporção de 1/2 a Maria e Sousa Bemposta e 1/2 a Rodrigo Emanuel de Sousa 

Bemposta, por não se verificar que a referida transmissão, vise ou dela resulte parcelamento físico em 

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

artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 

de 16 de julho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

7. Empreitada de requalificação da estrada de Brinches (Entroncamento Pias/Moura e 

Serpa/Mina da Orada/Brinches) – Libertação total de caução 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento informa que veio a empresa Rvias – Obras 

Públicas, A. C. E., solicitar a devolução parcial das cauções prestadas no âmbito do concurso acima 

identificado, de acordo com o Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto, alterado pela Lei nº 66-B/2012, 

de 31 de dezembro, (decreto que estabelece um regime excecional de libertação de cauções em 

empreitadas de obras públicas). 

Compulsado o procedimento, informam o seguinte: 

 

• O auto de receção provisório data de 12/06/2012; 

• O pedido para a redução da caução foi feito de acordo com as normas estipuladas no nº 1 do artigo 4º do 

Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto; 

• O Seguro-Caução com a apólice nº 200541220/0, emitido pela Companhia de Seguros Allianz Portugal, 

S. A. em 11/08/2010, prestada pela empresa Barrabrita - Central de Britagem e Asfaltos, S. A., atual Rvias 

– Obras Públicas, A. C. E., cujo valor inicial era de 17.037,84€ (dezassete mil, trinta e sete euros e oitenta 

e quatro cêntimos), que correspondia a 5% do valor contratual foi cancelada por falta de pagamento, 

conforme informações exaradas na SGD com os números 126241 e 6301, de 21/09/2015; 
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• A subunidade de Gestão Financeira efetuou retenções para reforço de caução no âmbito do contrato 

inicial e trabalhos a mais, num total de 18.276,60€ € (dezoito mil, duzentos e setenta e seis euros e 

sessenta cêntimos), dos quais já foram libertados o valor total de 14.745,16€ (catorze mil, setecentos e 

quarenta e cinco euros e dezasseis cêntimos), estando ainda caucionado o valor de 3.531,44€ (três mil, 

quinhentos e trinta e um euros e quarenta e quatro cêntimos); 

• O total das cauções, do contrato inicial e trabalhos a mais, tem o valor de 35.314,44€ (trinta e cinco mil, 

trezentos e catorze euros e quarenta e quatro cêntimos). 

• Como à presente data decorreram 5 (cinco) anos contados da data da consignação, o valor a libertar é 

de 3.531,44€ (três mil, quinhentos e trinta e um euros e quarenta e quatro cêntimos) do total das cauções, 

que corresponde a 10% da caução total, de acordo com o estipulado na alínea e) do nº 2 do artº 3º da 

Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto, alterado pela Lei nº 66- B/2012, de 31 de dezembro, não 

ficando caucionado qualquer valor, a partir desta data. 

Face ao exposto, e nos termos do nº 1, do artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto, alterado 

pela Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, submetem a deliberação da Câmara Municipal, entidade que 

autorizou a despesa inicial, a autorização para que se proceda à libertação do montante acima referido. 
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 Deliberação 

Face ao exposto, e nos termos do nº 1, do artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto, alterado 

pela Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar que 

se proceda à libertação do valor de 3.531,44€ (três mil, quinhentos e trinta e um euros e quarenta e quatro 

cêntimos), respeitante à empreitada de requalificação da estrada de Brinches (Entroncamento Pias/Moura 

e Serpa/Mina da Orada/Brinches). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

8. Reversão do lote de terreno n.º 5 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de 

S.Bento 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pelos Serviços de Assessoria Jurídica, em 21 de dezembro 

do ano transato:  

 

«Perante a questão formulada sobre a reversão à titularidade do Município de Serpa do lote de terreno 

nº5, do loteamento Municipal da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento, vendido à 

empresa Interguadiana - Comércio de Produtos Congelados, Lda, com sede na Rua do Sobral, nº 71, Vila 

Nova de São Bento, informo: 

 

1-Condições de venda 

-O lote de terreno nº 5, inscrito na matriz sob o artigo 3006, freguesia de Vila Nova de São Bento, foi 

vendido pelo Município de Serpa, por escritura realizada em 29/07/2011, livro 27-A FLS 32, do Cartório 

Notarial de Serpa, em que estipula as seguintes obrigações à sociedade compradora: 

“Um-Deve construir no lote de terreno, ora vendido, uma instalação de uma unidade de comercialização 

de produtos alimentares e bebidas…”; 

Dois-Deverá cumprir os prazos de construção, devendo iniciar as obras no prazo de um ano e concluir no 

prazo de três anos, bem como o destino a dar ao lote, salvo por motivos justificativos aceites pela Câmara, 

podendo originar a reversão de terreno à titularidade do Município e a perda de trinta por cento da quantia 

entregue a título de pagamento, no caso do não cumprimento.” 

 

2-Factos ocorridos 

-Verifica-se que, até à presente data não foi edificada a construção e não se verificaram diligências nesse 

sentido; 

-Foram efetuadas algumas conversações e contatos com os representantes da proprietária do lote tendo 

em vista a aquisição por via negocial. 

 

3-Da reversão 

Admite-se possível a aquisição do lote de terreno ao comprador, que não cumpriu o prazo de construção e 

não demonstra interesse na construção, por via negocial, através de compra e venda fixando-se o preço 

de acordo com as regras da reversão previstas no contrato, isto é, com perda de 30% do preço pago, 

252,00€, o que se traduz em 75,60€ e o preço de aquisição de 176,40€; 
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4 -Competência para a Decisão a tomar 

-Cabe à câmara municipal apreciar o assunto e deliberar sobre a forma de reversão do direito de 

propriedade sobre o lote de terreno por si vendido, a favor do Município de Serpa, de acordo com o 

disposto no artigo 33º nº1 g) do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

 

5 – Proposta de decisão 

-Perante a situação confirmada pelos serviços camarários de não cumprimento do prazo de construção, 

previsto no contrato de venda do lote de terreno nº 5 do loteamento Municipal da Zona de Atividades 

Económicas de Vila Nova de São Bento, inscrito na matriz sob o artigo 3006, freguesia de Vila Nova de 

São Bento, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 3506 daquela freguesia, 

pela empresa Interguadiana -Comércio de Produtos Congelados, lda, com sede na Rua do Sobral, nº 71, 

Vila Nova de São Bento, e das conversações havidas com o proprietário, o órgão executivo deve apreciar 

o assunto e deliberar, de acordo com o disposto no artigo 33º nº1 g) do anexo I da Lei nº 75/2013,de 12 de 

setembro, adquirir o referido lote de terreno, pela via negocial, pelo valor de 176,40€ (cento e setenta e 

seis euros e quarenta cêntimos). 

-Se, assim se considerar mais conveniente poder-se-á notificar o proprietário a propor a 

aquisição/reversão por esta via e após resposta deve submeter a aprovação do órgão executivo. 

-Caso não se verifique acordo deverá socorrer-se da ação judicial.» -------------------------------------------------- 

 
Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 
Jurídica, Dr. Rui Costa, informa o seguinte: 

 
«Remeto a informação da Dr.ª Alzira Figueira que antecede e que subscrevo genericamente. 

Considerando os contatos informais já efetuados com a empresa Interguadiana-Comércio de Produtos 

Congelados, Lda., com sede na Rua do Sobral, nº 71, Vila Nova de São Bento, deve o assunto ser 

presente a reunião da Câmara Municipal de Serpa, de acordo com o disposto no artigo 33º, nº 1, alínea g), 

do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propondo que seja deliberado adquirir o lote de terreno 

nº 5 do Loteamento Municipal da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento, inscrito na 

matriz predial urbana da União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, sob o artigo 

2844 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 3506, pelo valor de 176,40€ 

(cento e setenta e seis euros e quarenta cêntimos).» --------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador António Mariano questionou o facto de a informação técnica referir apenas a existência de 

contatos informais, não existindo indicação da existência de notificações formais por parte da Câmara, e 

caso não tenha existido o envio de notificações por escrito, poderá depois a empresa contestar a reversão 

do lote. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vice-Presidente respondeu que estas situações são sempre analisadas pelos serviços de assessoria 

jurídica, antes de serem propostos para deliberação, mas irá solicitar informação aos respetivos serviços, 
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para posterior esclarecimento a todos os eleitos, sendo o assunto agendado para uma próxima reunião da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, remeter o processo para os Serviços de Assessoria 

Jurídica, para esclarecimento da questão colocada, relativamente à existência, ou não, de notificações 

formais à empresa Interguadiana. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
9. Fundos de maneio para 2018 

De acordo com o ponto 2.3.4.3. do POCAL, em caso de reconhecida necessidade poderá ser autorizada a 

constituição de Fundos de Maneio, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis. 

Determina o ponto 2.9.10.1.11, do mesmo POCAL, que para efeitos de controlo destes Fundos de Maneio, 

cabe ao Órgão Executivo aprovar um regulamento que estabeleça a sua constituição, funcionamento e 

reposição.  

Em conformidade, foi aprovado, em reunião da Câmara Municipal de 23 de janeiro de 2002, o 

Regulamento dos Fundos de Maneio da Câmara Municipal de Serpa, prevendo a constituição de Fundos 

de Maneio até ao valor máximo de 750,00€, cada. 

Desta forma, à semelhança dos anos anteriores, considerando que a reposição dos fundos constituídos 

em 2017 já foi efetuada e que se verifica a respetiva necessidade, foi deliberado, por unanimidade, a 

constituição de dois Fundos de Maneio, para o ano de 2018, no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta 

euros) cada um, sendo responsáveis a funcionária Ana Isabel da Graça Pires de Melo e o funcionário 

Francisco Miguel Seleiro Mestre Ramos Bentes. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Concurso público internacional para aquisição de gasóleo simples – Aprovação da 

minuta do contrato 

Tendo em conta que a sociedade adjudicatária Lubrifuel-Combustíveis e Lubrificantes, Lda, apresentou 

documento de caução, tipificado como seguro-caução, com a apólice nº 100018667/200 emitida pela 

Cosec-Companhia de Seguros de Créditos, SA, em 4/01/2018, correspondente a 5% do valor da 

adjudicação, a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, submete à 

aprovação do Órgão Executivo a seguinte minuta do contrato: 
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 Intervenções 

Interveio o Sr. Manuel Soares para alertar para as seguintes incorreções na minuta do contrato: 

- No início do texto “oficial público” está repetido duas vezes; 

- No primeiro outorgante está indicado o estado civil e o segundo outorgante não tem indicação do 

estado civil, contudo, na sua opinião, nem deveria constar em nenhum dos outorgantes, pois 

parece-lhe uma informação irrelevante nestas situações; 

- Ainda na parte inicial, a referência feita à redação atual do Código dos Contratos Públicos, não 

está correta, uma vez que no início do ano entrou em vigor nova legislação, mas toda a tramitação 

do concurso decorreu ainda em 2017, pelo que será a versão em vigor nesse ano de 2017; 

- Na cláusula segunda, relativa à quantidade estimada de gasóleo, consta que “A quantidade é 

meramente indicativa (…) podendo ser excedida ou não, derivado do normal funcionamento do 

mercado.” Na sua opinião, a quantidade deveria variar em função da atividade dos veículos.  

 

Refere ainda que consta também na minuta que “A identidade dos segundos outorgantes foi verificada 

pela cópia dos respetivos cartões de cidadão…”, situação que considera que deverá ser analisada, uma 

vez que a atual legislação não permitirá a existência de cópias dos cartões de cidadão. 

 

Informa ainda que irão votar favoravelmente este assunto, mas com as correções efetuadas na minuta.   

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei 

197/99, de 8 de junho, conjugado com o disposto no artigo 98º, nº1, do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, na redação da sua oitava alteração, aprovar a 

minuta do contrato respeitante ao concurso público internacional n.º 89/2017 para aquisição de gasóleo 

rodoviário simples, depois de retificadas as incorreções detetadas, a qual será remetida para a próxima 

reunião do Órgão Executivo, para que conste da ata, com o texto corrigido. ----------------------------------------- 

 

 

12. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 5, referente ao dia 9 de 

janeiro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 634.534,45 (seiscentos e trinta e quatro mil, 

quinhentos e trinta e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos) e 147.471,51 (cento e quarenta e sete mil, 

quatrocentos e setenta e um euros e cinquenta e um cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

operações não orçamentais, respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, começou por intervir o Sr. Vice-Presidente para prestar 

esclarecimentos sobre a situação da obra da escola de Brinches, cujo prazo de conclusão estava previsto 

para o dia 23 de abril do corrente ano, contudo, havia um acordo com o empreiteiro, que nas férias do 

Natal se fazia a mudança de sala, que não foi possível cumprir por parte do empreiteiro e prevê-se agora 

que essas alterações sejam feitas entre 9 e 13 de fevereiro e que a obra possa na sua totalidade estar 

concluída até final do mês de março. Refere ainda que a Câmara já agendou uma reunião com os pais 

dos alunos para lhes dar conhecimento desta situação, do andamento das obras.  

 

Sobre o assunto abordado pelo Sr. Vereador António Mariano na reunião de 13 de dezembro, o Sr. Vice-

Presidente informou que se realizou hoje nova vistoria à Ponte Antiga sobre a Ribeira do Enxoé, com a 

presença dos técnicos Miguel Serra (Gabinete do Património e Turismo) e Hélder Victoria (Serviço de 

Limpeza Urbana) para nova avaliação mais pormenorizada sobre as necessidades e método de 

limpeza/desmatação e avaliação do estado de conservação do monumento. 

Verificou-se no dia 8 de janeiro de 2018, em visita ao local, que se encontrava com acesso vedado, a 

existência de cobertura vegetal densa que justifica a realização de ação de limpeza/desmatação. Esta só 

deverá ser efetivada no final de fevereiro, época considerada mais propícia a este tipo de trabalhos, que 

para além do corte da vegetação também implicam a aplicação de herbicida para evitar ou retardar ao 

máximo o crescimento espontâneo da vegetação. Só após a realização destas ações se poderá proceder 

a uma avaliação do estado de conservação e definir a atuação a seguir, nomeadamente através do 

contacto com a entidade da tutela, DRCA - Direção Regional de Cultura do Alentejo, para solicitar 

intervenção adequada. As ações indicadas terão de ser realizadas com a devida autorização do 

proprietário. 

Realizada a vistoria, será efetuado um relatório de atividade com a proposta metodológica de atuação e a 

respetiva calendarização. O mesmo se aplicará após a avaliação do estado de conservação da ponte. 

Acrescentou ainda que a Câmara vai oficiar a DRCA para que efetue as obras na ponte, estando a 

autarquia na disponibilidade de colaborar para que a obra se realize.  

 

Interveio em seguida a Srª Vereadora Paula Pais para perguntar sobre o critério para atribuir a exploração 

do bar/quiosque do jardim. Questiona também qual o prazo das IPSS’s/Associações para apresentarem o 

plano de atividades na Câmara Municipal. Gostaria também de saber se a Câmara tem conhecimento da 

instalação de uma refinaria para bagaço na zona de Brinches, se já foi apresentado algum processo para 

licenciamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano acrescentou que, relativamente à instalação de uma unidade para 

aproveitamento dos resíduos da azeitona dentro da localidade, pode trazer problemas ambientais, tais 

como aqueles que têm surgido em Vale de Vargo, cujas águas russas têm sido enviadas para as linhas de 

água, como foi referido numa reunião a que assistiu, da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias 

de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo e diz que essa situação vem dar razão aos eleitos do PS quando 
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propõem a construção de mini zonas de atividades económicas, onde a instalação das unidades 

industriais não iriam causar danos ambientais. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador Manuel Soares que começou por agradecer a presença do 

público e relativamente à situação das obras na escola de Brinches, disse que numa reunião pública da 

Câmara já tinha sido dado garantias de que estaria pronta a mudança nas férias do Natal e tem dúvidas se 

agora será cumprido o novo prazo que foi acordado com o empreiteiro.  

Relativamente às obras na Rua das Flores, em Brinches, cujo assunto já abordou numa anterior reunião 

da Câmara, diz que existia a expetativa de que começassem as obras e também não é prioridade da 

Câmara a realização de obras na rua do centro de saúde, mas de acordo com os contatos de algumas 

pessoas desta freguesia, era prioritário o arranjo da rua do centro de saúde.  

Diz ainda que consta do Plano de Atividades de 2014 a execução do loteamento municipal de Brinches, 

mas até à data ninguém sabe onde se situa esse loteamento.  

Sobre a questão dos olivais, empresários espanhóis terão comprado um grande lote de terreno até ao rio, 

para expandir o cultivo de oliveiras e diz que receiam as consequências da utilização dos produtos 

químicos, pelo que, na sua opinião, deveria a autarquia fazer já umas análises à qualidade do ar e da 

água, para que fiquem registados os níveis atuais e ir no futuro monitorizando, para que, caso existam 

depois problemas, se possa dispor de dados comparativos.  

Sobre a ETAR de Vales Mortos, diz que, em função da notícia que saiu no Público, não foi a entidade 

gestora que recomendou que a entrega fosse feita em Vila Nova, mas terá sido a Câmara que sugeriu 

esse local, contudo, entendem que sendo Vales Mortos uma localidade que pertence à União de 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), deveria fazer-se essa entrega na ETAR de Serpa. ----------- 

 

Relativamente às questões levantadas pela Srª Vereadora Paula, o Sr. Vice-Presidente informou que a 

obra do jardim, cuja conclusão está prevista para o mês de março, inclui a construção de um bar, mas 

neste momento, ainda está a ser analisada a forma de exploração desse bar.  

Sobre os prazos para apresentação dos planos de atividades das associações, informa que, de acordo 

com o previsto no regulamento, sendo associações com atividade por época desportiva, devem apresentar 

os planos até 15 de setembro e as que têm atividade por ano civil, até ao dia 31 de janeiro.  

Informa ainda que não existe nenhum pedido de licenciamento para a instalação de uma unidade de 

aproveitamento de resíduos da azeitona e será dado conhecimento aos eleitos, se surgir algum pedido.  

Em relação à situação referida pelo Sr. Vereador António Mariano sobre a empresa de Vale de Vargo, 

informa que os técnicos da autarquia já se deslocaram ao local e foi levantado o respetivo auto.  

Relativamente à escola de Brinches, tem existido um acompanhamento semanal por parte dos técnicos da 

Câmara, tem havido conversações com o empreiteiro, mas há situações que não dependem da autarquia 

e o empreiteiro tem a decorrer outras obras e tem tido dificuldade em cumprir, no entanto, a obra ainda 

está a decorrer dentro do prazo previsto.  

No que diz respeito à obra na Rua das Flores, estava tudo pronto para começar, mas surgiram por parte 

dos moradores algumas questões, nomeadamente sobre o alargamento dos passeios e o acesso com 
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cadeira de rodas, por isso, está neste momento, a ser efetuada uma alteração ao projeto, prevendo-se o 

seu início em fevereiro. Esta é uma obra orçada em cerca de 45.000 euros e a rua do centro de saúde tem 

um custo de quase o dobro deste valor, mas será também executada, embora não seja ainda no decurso 

do corrente ano.  

Sobre a plantação de olival, a autarquia já se pronunciou em desacordo com esta situação, decorreu uma 

reunião no final do ano passado, com o Parque Natural do Vale do Guadiana, mas o Governo tem deixado 

que estas situações existam e continuem a aumentar e não manifesta preocupação em travar este 

problema.  

A situação da ETAR já tem sido explicada várias vezes pelo Sr. Presidente da Câmara, já foi aberto um 

procedimento para a ETAR de Vales Mortos, que se encontra no Serviço de Aprovisionamento para 

conclusão do mesmo e, entretanto, foi necessário arranjar uma solução temporária para o problema e 

previamente contatou-se as Águas de Portugal e verificou-se que a trasfega para Serpa ou Vila Verde de 

Ficalho (embora já tenham sido feitas algumas descargas nestes locais), poderia ser complicado por 

causa da falta de capacidade das ETAR’s e Vila Nova de S.Bento era a que tinha melhores condições 

para o efeito. Refere ainda que os vereadores já assistiram a duas descargas em Vila Nova, que cada 

uma, não demora mais de três minutos e não se verificou a situação de libertação de gases nem de mau 

cheiro intenso e disponibiliza-se para acompanhar os senhores vereadores do Partido Socialista, para uma 

deslocação ao local, para um melhor conhecimento desta situação. ---------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares voltou a intervir para dizer que, relativamente à situação da Rua das 

Flores, teria sido conveniente ter falado primeiro com os moradores e só depois se lançava a obra, para 

evitar estes constrangimentos que agora surgiram. Quanto à situação do olival, sabe que a culpa não é da 

Câmara, mas cabe-lhe salvaguardar certas situações, munindo-se de dados, para eventuais problemas 

futuros. Importa efetuar estudos no concelho de modo a dotar a autarquia de dados científicos que 

sustentem as razões evocadas na contestação à proliferação deste tipo de cultivo intensivo, que por si só 

não seria nefasto, mas devido à quantidade de químicos utilizados, com destaque para o glifosato, se 

tornam nocivos. Mas só com fundamentação cientifica e técnica é que se pode rebater os argumentos 

económicos subjacentes àquele tipo de cultivo. 

Quanto ao convite para deslocação à ETAR de Vila Nova de S.Bento, diz que os eleitos do PS têm muito 

gosto em aceitar esse convite e ficam a aguardar o agendamento dessa visita.  

Levanta ainda uma questão sobre a Banda Filarmónica de Brinches, que ao longo dos anos teve 

financiamento da Junta de Freguesia e da Câmara e como não se encontra em funcionamento, questiona 

onde se encontra o seu património, quem é o fiel depositário do material que foi adquirido com fundos 

públicos.  

Relativamente ao loteamento, ficou a saber a localização, mas o terreno tem o mesmo aspeto que tinha 

em 1994 quando veio para Brinches, e que no plano de 2014 consta infra-estruturas e loteamento em 

execução, não sendo visível qualquer intervenção, nem o loteamento.------------------------------------------------- 
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O Sr. Vice-Presidente começou por responder à questão do loteamento, dizendo que já existem 

infraestruturas feitas, embora não exista ainda a marcação dos lotes, mas o processo está em andamento 

nos respetivos serviços da autarquia.  

Sobre a Rua das Flores, existiu planificação para essa intervenção, mas houve a sensibilidade por parte 

da autarquia para resolver as questões que surgiram por parte dos moradores.  

Sobre a Banda Filarmónica diz que existe uma Direção que tem que ser responsável pelo património, o 

qual continua na sua sede, na Sociedade 1º de Junho. -------------------------------------------------------------------- 

 

Período de intervenção do público 

Começou por intervir a Srª Maria Antonieta Oliveira Passinhas, residente na Rua do Celeiro, n.º 11 em 

Brinches, para referir que já apresentou reclamação na Junta de Freguesia e fez duas reclamações na 

Câmara Municipal e um pedido de entrevista, para tentar resolver um assunto respeitante a um buraco 

que existe na rua, em frente à sua porta, resultante da reparação de uma rotura de água. 

O Sr. Vice-Presidente respondeu que irá verificar com os respetivos serviços essa situação e tentar que 

amanhã o problema da senhora seja resolvido. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção da Srª Ana Fonseca, residente em Brinches, começando por manifestar o seu 

desagrado pelo facto de a autarquia planear o asfaltamento do caminho rural para os Moinhos Velhos, 

pois considera que era prioritário o arranjo das ruas dentro da localidade, nomeadamente a rua do Centro 

de Saúde, muito utilizada pela população, em que as pessoas mais idosas e de mobilidade reduzida já 

circulam com dificuldade.  

No que diz respeito às atividades para as crianças da freguesia, a maioria dos pais não tem condições 

para as transportar para Serpa, para frequentar o Musibéria ou usufruírem das atividades desportivas, por 

isso, considera que este é um assunto a que a autarquia deveria dar atenção.  

 

O Sr. Vice-Presidente começou por responder que a Câmara não pode substituir-se às associações, elas 

têm que dinamizar atividades com as infraestruturas que as freguesias dispõem, criadas pela Câmara, 

como é o caso dos complexos desportivos e em que a Câmara ainda atribui subsídios às associações 

para o desenvolvimento da sua atividade.  

Diz ainda que a Câmara Municipal considera que se justifica a intervenção no caminho para os Moinhos 

Velhos, pela atual utilização do mesmo, nomeadamente por habitantes de Brinches para fazerem as suas 

caminhadas e que isso não inviabiliza o arranjo das ruas dentro da localidade, conforme está previsto em 

plano de atividades, incluindo a referida rua do centro de saúde e se a Câmara tem previsto um 

investimento para Brinches de mais de 460.000 euros, é porque se preocupa em dar melhores condições 

aos habitantes desta freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio também o Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S. Bento, que começou por dizer 

que os cerca de 45.000 euros previstos para a obra da Rua das Flores é muito pouco, comparado com os 

cerca de 750.000 euros que a Câmara vai investir na obra do mercado municipal de Serpa.  
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Quanto às descargas que estão a ser feitas na ETAR de Vila Nova de S. Bento, diz que não se verificou o 

mau cheiro nos dias em que os vereadores assistiram às descargas, devido às condições climatéricas, 

pois estava um dia com humidade, mas nos dias de calor o cheiro é intenso.  

Fala ainda sobre as condições da EBI de Vila Nova de S.Bento, uma escola com muitos anos, ainda com 

amianto, falta de aquecimento, pelo que, não é apenas a escola secundária de Serpa que necessita de 

obras, a de Vila Nova também necessita de uma intervenção.  

 

Na sequência de uma questão que levantou numa anterior reunião da Câmara, sobre a falta de 

equipamento urbano na sua freguesia, diz que obteve uma resposta via email, a informar que a 

responsabilidade da colocação de papeleiras é da União de Freguesias, mas como a União da Freguesia 

diz que não é competência sua, questiona se a Câmara não deveria chamar a atenção da União, uma vez 

que está a transferir verbas e o equipamento urbano não é adquirido. ------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vice-Presidente respondeu que, relativamente às obras no mercado de Serpa, conforme já tem sido 

informado pelo Sr. Presidente da Câmara, várias vezes, há candidaturas para determinadas obras que só 

podem ser feitas na sede do concelho e quanto à necessidade de obras na EBI de Vila Nova de S.Bento, 

sempre que a autarquia tem possibilidade, para além da escola secundária, tem sempre abordado o 

assunto da necessidade de intervenção também nessa EBI e hoje, a ausência do Sr. Presidente nesta 

reunião, deve-se ao facto de se ter deslocado a Lisboa para uma reunião com a Secretária de Estado 

Adjunta e da Educação para tratar das obras de requalificação da Escola Secundária e alertar também 

para a necessidade de intervenção na EBI de Vila Nova de S.Bento.  

No que diz respeito às papeleiras, refere que já enviou email a explicar a situação e caso ainda persistam 

duvidas por parte do Sr. Godinho, manifesta a sua disponibilidade para o receber na autarquia para tratar 

deste assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Respostas às questões colocadas pelos eleitos nas reuniões da Câmara Municipal: 

Em resposta à questão colocada pelo Sr. Vereador Manuel Soares na última reunião do Executivo, sobre 

os custos com as iluminações e fogo de artificio das Festas de Serpa, de acordo com a informação 

prestada pelos respetivos serviços, seguiu email no dia 29 de dezembro, a informar que os valores são os 

seguintes: 

  

- Iluminações:  9,900,00€ + IVA, o que totaliza a quantia de 12,177,00€. 

- Fogo-de-artifício: 17.500,00€ + IVA, o que totaliza a quantia de 21.525,00€. 

  

Relativamente ao fogo-de-artifício, foi adquirido num único pacote (Páscoa e Comemorações do 25 de 

abril), não tendo sido apresentado pelo fornecedor os valores discriminados, pelo que, não é possível 

indicar o valor correspondente apenas às Festas da Páscoa. ---------------------------------------------------------- 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. 22ª Alteração ao Orçamento e 19.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Ratificação  

4. Reconhecimento da atribuição de nome de rua 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito na 

Rua Serpa Pinto, n.º 18 em Serpa 

6. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio rústico GG1-36, em Serpa 

7. Empreitada de requalificação da estrada de Brinches (Entroncamento Pias/Moura e Serpa/Mina da 

Orada/Brinches) – Libertação total de caução 

8. Reversão do lote de terreno n.º 5 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento 

9. Fundos de maneio para 2018 

10. Concurso público internacional para aquisição de gasóleo simples – Aprovação da minuta do 

contrato 

 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H30 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 Vice-Presidente da Câmara                A Secretária 

 

 

         ______________________________          __________________________ 

              (Carlos Alberto Bule Martins Alves)                                          (Anabela Baleizão Cataluna) 
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