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ATA N.º 20/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 28 

 DE SETEMBRO DE 2018 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 28 

de setembro de 2018, pelas nove 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 19/2018 
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 19, relativa à reunião realizada no dia 19 de setembro, a qual foi previamente 

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, após uma alteração solicitada pelo Sr. Vereador 

António Mariano e 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. Proposta de construção do Parque de Autocaravanismo em Serpa – Estudo Prévio 

3. Protocolo de colaboração entre a Turismo do Alentejo e Ribatejo e os municípios parceiros para a 

criação e dinamização de uma rede de infraestruturas para o auto caravanismo no Alentejo e 

Ribatejo – Município de Serpa 

4. Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa” – Pedido de apoio para edição de CD e livro 

5. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2018/2019 – 2.ª Fase 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 ao prédio sito na Rua do Prior, 

n.º 20 e Rua Poço da Talha, s/n, em Serpa  

7. Obras de reconstrução destinadas a habitação na Rua Dr.Covas Limas, n.º 27 em Pias – 

Caducidade do procedimento 

8. Assuntos gerais de interesse autárquico 

9. 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./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas 
de Ficalho  

14065 
2018.09.24 

Festa de fim de verão 
22 de setembro 

Ruido 20,00€ 

Associação Cultural e 
Recreativa de Santa 

Iria 

13933 
2018.09.18 

Prova desportiva – BTT – VII 
Edição da Rota do Pulo do Lobo 

7 outubro/Santa Iria 

Licenciamento 
da prova 

 

 
33,66€ 

 

 

2. Proposta de construção de parque de autocaravanismo em Serpa – Estudo prévio 

Inserido na Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior - rede de ofertas de infraestruturas de apoio 

ao auto caravanismo – pretende a Câmara Municipal fazer aprovar o estudo prévio de um Parque de Auto 

caravanismo em Serpa. 

Localizado na área anexa ao atual parque de campismo, uma zona privilegiada e dotada de boas 

condições de acesso a veículos destas características, próximo das piscinas municipais, serviços, 

comércio e infraestruturas existentes, pretende-se que este equipamento venha dar resposta à crescente 

necessidade de disponibilização deste tipo de espaço aos diversos visitantes que passam pelo Concelho e 

que adotam este conceito de turismo/passeio; evitando não só o parqueamento não controlado deste tipo 

de veículos pelas ruas e parques de estacionamento espalhados por Serpa, mas também disponibilizando 

condições de parqueamento e estadia condigna aos Auto caravanistas. 

Com esta oferta pretende-se ainda que o Concelho de Serpa possa integrar vários roteiros, quer turísticos, 

quer de atividades ligadas à natureza, como caminhadas, cicloturismo – para o que existe também uma 

estação de serviço de bicicletas – e demais atividades que podem vir a desenvolver-se tendo como apoio 

a utilização do parque, que se pretende com rótulo ecológico comunitário.  

Considerando cerca de 13.242,00 m2 de área destinada a este equipamento, a definição de cerca de 35 

alvéolos para parqueamento de autocaravanas, dos quais, cerca de 27 para utilização individual e 4 

duplos, dotados de pontos de disponibilização de água e de energia elétrica.  

A estação de serviço existente será substituída por outra nova adequado ao novo volume de utilizadores, 

prevendo-se a sua relocalização para outra área, mais conveniente no âmbito da intervenção. Prevê-se a 

construção de um novo edifício de apoio constituído por balneários/vestiários para ambos os sexos, 

instalações sanitárias, área de lavagem de loiças e de roupas, com utilização de tanques tradicionais. Este 

edifício respeita as normas relativas à acessibilidade por pessoas com mobilidade condicionada, assim 

como a sua utilização por parte de crianças, incluindo por isso uma instalação sanitária adequada e um 

fraldário. 
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Parte dos serviços previstos na Portaria 1320/2008 de 17 de novembro e demais legislações aplicáveis ao 

objeto em estudo, serão prestados no edifício da portaria atualmente existente, ao qual serão introduzidas 

as alterações necessárias à prestação dos serviços de Portaria, Secretaria, Loja, Instalações Sanitárias e 

Lavandaria self service, com maquina de lavar roupa. 

Tendo como objetivo não só o parqueamento de veículos, mas também a definição de uma área de lazer 

assente em critérios de sustentabilidade e conceitos “ecofriendly”, cerca de 40% da área destina-se a 

espaços livres e de lazer e, sempre que possível, áreas de circulação e de parqueamento são definidas 

por pavimento permeável. Todas estas áreas respeitam as normas de acessibilidade definidas no Dec. Lei 

nº 163/2006 de 8 de agosto. 

Ainda centrado nestes objetivos, são privilegiadas na proposta medidas como adoção de painéis solares 

para aquecimento de águas, iluminação exterior autossuficiente, com adoção de colunas com sistema 

fotovoltaico integrado, iluminação dos edifícios com sensores de deteção automática, torneiras com 

temporizador e demais procedimentos com vista à eficiência energética e de gestão de recursos em todo o 

parque. 

Na proposta paisagística está definida uma área de eco-ponto para separação de resíduos, acessível de 

forma direta pelo exterior do recinto por parte dos veículos de recolha de resíduos sólidos urbanos, com o 

objetivo de minimizar o incómodo de ruido aquando da sua recolha. Os espaços verdes são definidos de 

forma a se utilizar cortinas arbóreas não só na definição de áreas e de privacidade do parque, mas 

também como barreiras redutoras de ruídos. Estas áreas deverão ter uma manutenção reduzida e uma 

rede de rega eficiente. 

Para além destes trabalhos, serão ainda executadas de novo as redes de infraestruturas de 

abastecimento de águas, redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, rede elétrica e 

equipamento de segurança contra incendio. 

Estima-se para esta intervenção um investimento de 339.200,00€ e a execução dos trabalhos no prazo de 

6 meses. 

  Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o estudo prévio de um Parque de Auto 

Caravanismo em Serpa, elaborado pela PROENGEL – Projetos de Engenharia e Arquitetura, o qual 

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

 

3. Protocolo de colaboração entre a Turismo do Alentejo e Ribatejo e os municípios 

parceiros para a criação e dinamização de uma rede de infraestruturas para o auto 

caravanismo no Alentejo e Ribatejo – Município de Serpa 

Através do despacho normativo nº 6154/2018 de 27 de junho (Programa Valorizar – Valorização Turística 

do interior) foi prevista da abertura de concurso que enquadra entre outras tipologias de investimento, “o 

desenvolvimento de redes de oferta, em infraestruturas de apoio ao autocaravanismo”. 

A Turismo do Alentejo, ERT constituiu-se como a entidade promotora de uma intervenção estruturante de 

base regional, para a criação e a dinamização de uma Rede de Oferta de Infraestruturas para o 

Autocaravanismo no Alentejo e Ribatejo, à qual o município de Serpa se associou. A Turismo do Alentejo, 

ERT e os Municípios parceiros que identificaram a necessidade de investimento na área de intervenção da 

Turismo do Alentejo, ERT apresentam, até 30 de setembro de 2018, um conjunto de candidaturas 
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complementares à Linha de Apoio à Valorização Turística de Apoio ao Interior, através das quais se 

procurará mobilizar financiamento para a concretização da intervenção global.  

Neste quadro, o Município de Serpa apresentará uma candidatura própria, com a designação de “Projeto 

de Criação e Dinamização da Rede de Infraestruturas para o Autocaravanismo no Alentejo e 

Ribatejo” – Infraestruturas da Câmara Municipal de Serpa”, a qual compreende a Elaboração do 

Projeto Técnico e Empreitada do Parque de Autocaravanismo de Serpa. 

Para o efeito, envia-nos a Turismo do Alentejo, ERT uma minuta de protocolo – que a seguir se 

transcreve- no qual se enquadram os objetivos da operação e o desenvolvimento de todo o processo, bem 

como os compromissos dos parceiros.  

Remete-se a informação para apreciação, considerando que a proposta de protocolo deverá ser validada, 

uma vez que está de acordo com os contactos e informações complementares decorrentes do processo. 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A TURISMO DO ALENTEJO E RIBATEJO, E OS MUNICÍPIOS 
PARCEIROS PARA A CRIAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE UMA REDE DE INFRAESTRUTURAS PARA O 

AUTOCARAVANISMO NO ALENTEJO E RIBATEJO  
Município de Serpa: 

ENTRE: 
Entidade Regional de Turismo do Alentejo, pessoa coletiva nº 508817897, com sede na Praça da Republica, nº 12 -1º, em 
Beja, representada por António José Ceia da Silva, na qualidade de Presidente da Comissão Executiva, adiante 
designada por Turismo do Alentejo E.R.T; 
E 
Município de Serpa, pessoa coletiva nº 501112049, com sede na Praça da República, em Serpa, representado por 
Tomé Alexandre Martins Pires, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, 

 
 
 
CONSIDERANDO: 
Primeiro: A criação do Programa Valorizar, no esteio da aprovação do Programa Nacional para a Coesão Territorial 
(PNCT), através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 72/2016, de 20 de outubro, veio abrir novas 
possibilidades de intervenção de âmbito territorial conducentes à estruturação de produto turístico e à organização 
da oferta nas regiões do País, nomeadamente nas do Interior, com preocupações e objetivos de fixação das 
populações e de geração de atividade económica e de emprego.  
Segundo: O referido programa consagrou várias linhas de apoio financeiro ao desenvolvimento turístico do País, 
destacando-se aquela criada pelo Despacho Normativo 16/2016, de 30 de dezembro, alterado pelo Despacho 
Normativo nº 6154/2018, de 27 de junho de 2018, o qual prevê a abertura de avisos de concurso que identificam 
tipologias de projetos específicos. O primeiro aviso de abertura de concurso do novo formato da linha de apoio 
prevê expressamente, de entre outras tipologias, a abertura de concurso para a valorização turística do Interior, cuja 
dinâmica de concurso enquadra entre outras tipologias de investimento, “o desenvolvimento de redes de oferta, em 
infraestruturas de apoio ao autocaravanismo”, tal como dispõe a alínea iv) do art.º 2. 
Terceiro: Nesse contexto de política publica de apoio ao Turismo, a Turismo do Alentejo, ERT constitui-se como a 
entidade promotora de uma intervenção estruturante de base regional, à escala da Nut II Alentejo, a qual visa a 
criação e a dinamização de uma Rede de Oferta de Infraestruturas para o Autocaravanismo no Alentejo e Ribatejo. 
Quarto: Com esta iniciativa de cariz supramunicipal, cujos objetivos estratégicos e operacionais se encontram 
detalhados no documento “Plano de Negócios”1, que integra o presente protocolo, e à qual se associou o Município 
de Serpa, pretende-se alargar e consolidar, no plano nacional e internacional, a presença do Alentejo e da Lezíria 
do Tejo nos mercados de oferta e da procura ligados às motivações turísticas do Autocaravanismo. Nesta operação 

                                                 
1 Trata-se do Plano de Negócios da Candidatura referente à Criação e Dinamização de uma rede de Oferta de Infraestruturas 

para o Autocaravanismo no Alentejo e Ribatejo (documento ainda em elaboração na Entidade Regional de Turismo). 
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transversal serão incluídas ações de comunicação, divulgação e sensibilização, por um lado, com os municípios que 
integram as candidaturas autónomas e complementares, e por outro lado, com os municípios que presentemente já 
dispõem de infraestruturas existentes, ou outros que identificarem a curto prazo a execução/ reabilitação de novas 
infraestruturas de apoio ao autocaravanismo. 
Quinto: Para concretizar esse objetivo, a Turismo do Alentejo, ERT e os Municípios parceiros que identificaram a 
necessidade de investimento na área de intervenção da Turismo do Alentejo, ERT, propõem-se apresentar, entre 1 
de julho de 2018 e 30 de setembro de 2018, um conjunto de candidaturas complementares à Linha de Apoio à 
Valorização Turística de Apoio ao Interior, através das quais se procurará mobilizar financiamento para a 
concretização da intervenção global referida no ponto terceiro.  
Sexto: O processo global que irá constituir a Rede de Oferta de Infraestruturas para o Autocaravanismo no Alentejo 
e no Ribatejo combina ações transversais à escala regional, da responsabilidade direta de execução da Turismo do 
Alentejo, ERT, com iniciativas micro, de âmbito local, a concretizar à escala concelhia pelos municípios parceiros, 
nos termos do adiante exposto. 
As duas tipologias de ação são complementares e contribuem em conjunto para a criação e dinamização da Rede 
de Oferta de Infraestruturas para o Autocaravanismo no Alentejo e Ribatejo. 
Sétimo: O modelo de responsabilidades definido, atribui à Turismo do Alentejo, ERT, no âmbito da intervenção 
global e enquanto entidade gestora do destino, as seguintes funções:  

 Coordenação da Operação Âncora e Articulação com as Operações Complementares; 

 Realização do processo de candidatura da Operação Âncora e apoio técnico às candidaturas 
complementares; 

 Definição dos Locais de Apoio ao Autocaravanismo e sua articulação com o Plano de Negócios; 

 Identidade Corporativa, Elaboração de Conteúdos, Design de Suportes Informativos, Aplicação em peças 
impressas e ferramentas web; 

 Ações de sensibilização nos concelhos abrangidos pela operação e atividades de dinamização com 
agentes locais (restauração, animação turística, outras empresas agroalimentares); 

 Desenvolvimento dos Cadernos de Encargos para a seleção de fornecedores. 

Oitavo: As funções atrás mencionadas encontram-se vertidas em Atividades específicas, devidamente objetivadas, 
descritas, calendarizadas em fases e orçamentadas, conforme apresentado no documento “Plano de Negócios” a 
que atrás se aludiu.  
Nono: Para a necessária constituição da Rede de Oferta de Infraestruturas para o Autocaravanismo no Alentejo e 
Ribatejo, será necessário proceder à criação/disponibilização/implementação de um conjunto de obras/ adaptações 
nos espaços (infraestruturas físicas) que serão integradas naqueles. 
Décimo: Nesse sentido compete a cada Município, ao nível local e consoante os casos, o desenvolvimento dos 
projetos técnicos, das respetivas obras de adaptação dos locais pré-definidos e/ou a aquisição de equipamentos, 
designadamente para a implementação dos diferentes espaços de acolhimento ao Autocaravanismo a criar, nos 
quais sejam privilegiados e aplicados os conceitos “eco friendly” e de “acessibilidade inclusiva”. A realização e 
concretização dos projetos técnicos deve satisfazer toda a legislação em vigor, nomeadamente a Portaria n.º 
1320/2008, de 17 de novembro. 
 
Nestes termos e considerando ainda o previsto no “Plano de Negócios”, documento a que se refere o ponto 4º, vem 
acordar-se entre a Turismo do Alentejo, ERT e o Município de Serpa, o seguinte: 

i) A Turismo do Alentejo, ERT apresentará até 30 de setembro de 2018 uma candidatura específica à Linha 
de Apoio à Valorização Turística do Interior, designada por “Projeto de Criação e Dinamização da 
Rede de Infraestruturas para o Autocaravanismo no Alentejo e Ribatejo”, que compreenderá os 
investimentos necessários de natureza transversal descritos nos pontos 7º e 8º do Protocolo, 
abrangendo territorialmente, entre outros, o município de Serpa e de acordo com a calendarização 
incluída no documento” Plano de Negócios”. 

ii) Para efeitos do previsto nos pontos 9º e 10º, o Município apresentará, no máximo até ao dia 30 de 
setembro de 2018, à mesma linha de apoio, uma candidatura própria, com a designação de “Projeto 
de Criação e Dinamização da Rede de Infraestruturas para o Autocaravanismo no Alentejo e 
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Ribatejo” – Infraestruturas da Câmara Municipal de Serpa”, a qual compreende a realização dos 
seguintes trabalhos: - Elaboração do Projeto Técnico e Empreitada do Parque de Autocaravanismo de 
Serpa    

iii) Ambos os outorgantes se comprometem a executar os respetivos projetos de investimento de acordo com 
a calendarização e o plano de trabalhos previsto nas respetivas candidaturas apresentadas ao 
Turismo de Portugal, em caso de aprovação das mesmas. 

iv) Eventuais alterações à calendarização e ao plano de investimento serão resolvidas no quadro do contrato 
de concessão de apoio financeiro pelo Turismo de Portugal. 

v)  À Turismo do Alentejo, ERT caberá em fase de execução o papel de entidade coordenadora das 
intervenções infraestruturais do Município de Serpa, bem como dos restantes parceiros envolvidos, 
garantindo que as mesmas serão feitas em consonância com as necessidades/especificidades da 
Rede, para que no final os requisitos regulamentares sejam cumpridos e a qualidade se posicione de 
acordo com os padrões internacionais. 

vi) Será criado um Comité de Gestão do projeto, o qual será coordenado pela Turismo do Alentejo, ERT, 
integrando representantes dos Municípios envolvidos e do Turismo de Portugal. 

vii) O apoio ao funcionamento do Comité de Gestão do Projeto será assegurado por uma equipa técnica 
constituída por elementos das entidades outorgantes. 

viii) O Comité de Gestão reúne trimestralmente, estando a primeira reunião prevista para o mês de XXXX de 
201X. 

ix) A Turismo do Alentejo presta no âmbito dos projetos complementares a necessária assessoria e 
colaboração técnica, constituindo a elaboração desta candidatura a responsabilidade do município.  

x) A Turismo do Alentejo, ERT celebrará idêntico protocolo de colaboração com os restantes municípios 
referidos no ponto 4º. 

 
Feito em Beja aos _______ do mês de setembro de 2018 
 
Pela Turismo do Alentejo, ERT 
 
Pelo Município de Serpa 
 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor do protocolo de colaboração entre a 

Turismo do Alentejo e Ribatejo e os municípios parceiros, para a criação e dinamização de uma rede de 

infraestruturas para o auto caravanismo no Alentejo e Ribatejo, acima transcrito. ---------------------------------- 

 

 

4. Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa” – Pedido de apoio para edição de CD e livro 

Na sequência do pedido do Grupo Coral para a edição de CD e livro, e de acordo com a proposta do 

Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral Os Ceifeiros de Serpa, um subsidio 

no valor de 1000,00 € (mil euros), para apoio à atividade a desenvolver em 2018. 
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5. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 

2018/2019 – 2.ª Fase 

No cumprimento das competências da Câmara Municipal no âmbito de Ação Social Escolar aos alunos do 

1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente alimentação, alojamento e auxílios económico para material 

escolar e livros escolares, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 339-A/84 de 28 de dezembro. Diário 

da República n.º299/84 - I Série e no Decreto-Lei 55/2009 de 02 de Março. Diário da República n.º42/2009 

– I Série, regulados pelo Despacho 8452-A/2015 de 31 de julho. Diário da República n.º148/2015 – II 

Série, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 7255/2018 de 31 de julho. Diário da República 

n.º146/2018 – II Série, foi deliberado, por unanimidade, aprovar os seguintes auxílios económicos, cujas 

candidaturas deram entrada na autarquia, após a reunião do Órgão Executivo de 19 de setembro: 

 

      Agrupamento N.º 1 de Escolas de Serpa 

Aarão Garcia Pereira – Escalão A 

Carolina dos Santos Leocádio – Escalão B 

Leonor Carmona Garrido – Escalão B 

Lara dos Santos Maiato Afonso – Escalão B 

 

     Agrupamento N.º 2 de Escolas de Serpa 

Samuel Alexandre Drago Valente – Escalão A 

 

Para atribuição deste apoio a Gestão Financeira procedeu aos seguintes cabimentos: 

- Fornecimento de Refeições – cabimento sequencial nº 18040; 

-  Material Escolar – cabimento sequencial nº 18068 

 

 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 ao prédio sito na 

Rua do Prior, n.º 20 e Rua Poço da Talha, s/n, 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: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito.  

 

 

7. Obras de reconstrução destinadas a habitação na Rua Dr.Covas Limas, n.º 27 em 

Pias – Caducidade do procedimento 

Ultrapassado o prazo, por forma a que o requerente (Raul José Véstia Garrido) se pronunciasse sobre a 

intenção em ser declarada a caducidade do procedimento respeitante às obras de reconstrução 

destinadas a habitação, na Rua Dr. Covas Limas, n.º 27 em Pias, sem a apresentação de qualquer 

exposição, e de acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 

19 de setembro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade 

do procedimento, conforme previsto no n. º6 do art.º 20 do Dec. Lei n. º555/99 de 16/12, com as alterações 

introduzidas pelo Dec. Lei n. º136/2014 de 09/09. --------------------------------------------------------------------------- 
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8. Assuntos gerais de interesse autárquico (para conhecimento) 

Grupo Parlamentar “Os Verdes” 
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9. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 184, referente ao dia 27 de 

setembro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 520.572,52 (quinhentos e vinte mil, 

quinhentos e setenta e dois euros e cinquenta e dois cêntimos) e 203.971,56 (duzentos e três mil, 

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

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

 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Presidente da Câmara para informar que 

teve uma reunião na CCDRA para analisar a situação atual da plantação de olival intensivo e até que seja 

aprovada a alteração do PDM, coloca-se a hipótese de se elaborar umas medidas preventivas, de forma a 

impedir a movimentação dos solos nos corredores ecológicos e tentar controlar o assunto, criando 

algumas regras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais interveio para perguntar sobre a situação das vedações/execução das cercas 

em S.Marcos, na sequência do assunto que foi exposto por um munícipe, na última sessão da Assembleia 

Municipal, tendo o Sr. Presidente informado que esteve a ser resolvida a situação da tipologia das redes 

com os proprietários e neste momento, o trabalho já está adjudicado.  

A Sr.ª Vereadora questionou também sobre a situação exposta por uma munícipe na reunião pública da 

Câmara que se realizou em Vila Verde de Ficalho, relativamente ao caminho de acesso à creche de Vila 

Nova de S.Bento, que se encontra em terra batida. 

O Sr. Presidente informou que o assunto foi remetido para os respetivos serviços, para se dar resposta à 

munícipe, mas esse referido caminho de acesso à creche, que é de uma instituição particular (da 

Associação Aldeia Nova), é uma entrada de serviço que se encontra nas traseiras, pois a entrada principal 

encontra-se nas devidas condições e tem um acesso coberto até ao edifício. --------------------------------------- 

 

Sobre uma questão que tinha sido levantada pela Vereadora Paula Pais, numa anterior reunião do 

Executivo, relativamente à demolição de um edifício em Vila Verde de Ficalho, o Sr. Presidente informa 

que já contataram o proprietário do edifício, o qual informou através de email, que já têm a data prevista 

para a demolição desse edifício. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Sr.ª Vereadora Paula agradece a informação prestada sobre o Acampamento pela Paz, que tinha 

solicitado, mas dessa informação não se consegue perceber qual foi a envolvência dos jovens do 

concelho e foi isso que tinha perguntado. 

O Sr. Presidente disse que a participação mais ativa foi por parte da Associação de Estudantes, que são 

praticamente as mesmas pessoas que integram a Associação de Jovens. ------------------------------------------ 
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Interveio ainda o Sr. Vereador Manuel Soares para questionar sobre o assunto da venda das Casas dos 

Magistrados, na sequência da sugestão que tinha feito relativamente à possibilidade de se publicitar o 

anuncio de venda, nalguns sites que têm maior visibilidade nacional.  

O Sr. Presidente respondeu que o anuncio tem sido muito divulgado e neste momento, já existem 

propostas para as duas habitações.  

 

O Sr. Vereador Manuel Soares perguntou novamente sobre a situação da casa do Sr. Alfredo Carreira, no 

sentido de saber se o proprietário do 1.º andar já foi notificado para a execução das obras, ao qual o Sr. 

Presidente respondeu que o assunto foi encaminhado para os respetivos serviços e logo que tenha 

resposta, ser-lhe-á a mesma transmitida. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Na sequência da questão colocada pelo Sr. Vereador Manuel Soares na reunião de 25 de julho, foi 
enviada por email, em 10 do corrente mês de setembro, a seguinte informação prestada pelos respetivos 
serviços, relativamente ao assunto da casa construída ilegalmente em Santa Iria: 
 

«Em 04.05.18 recebemos na Autarquia um email da União de Freguesias de Serpa, da parte do 
Sr. Presidente a informar que tinham tido uma denuncia sobre uma construção ilegal em S. Iria., 
tendo o documento sido enviado para os serviços averiguarem. 
 
Em 18.05.18, em ação de fiscalização foi detetada pelos serviços de Fiscalização da Autarquia 
obras de construção sem licença para o efeito. Os serviços propõem o levantamento de contra 
ordenação e auto de embargo. 
 
Em 25.05.18 recebemos na Autarquia um relatório da GNR a informar que uma patrulha da GNR 
verificou que estava a ser construída uma construção em terrenos baldios em S. Ira, cujo 
construtor era o Sr. José Damião Gimenes. 
 
Em 13.06.18, os serviços da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informam que a 
construção ilegal em causa foi efetuada fora do prédio sito na Rua do Emigrante nº1 em S. Iria, 
mas dentro do prédio rustico artº55, propriedade da Câmara Municipal de Serpa, tendo havido por 
parte do Sr. José Damião Fonseca Gimenes invasão do prédio em questão, propriedade privada 
do município e execução de uma obra de carater ilegal, sem que a mesma fosse autorizada pelo 
município. Propõem os serviços a notificação ao arguido, para num prazo de 10 dias uteis se 
prenunciar, caso assim o entenda, tendo sido enviado oficio. O processo segue para o Gabinete 
jurídico da Autarquia. 
 
Em 11.07.18 O Gabinete jurídico informa que de facto o Sr. José Damião Fonseca Gimenes 
procedeu a  uma construção ilegal, punível nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação e propõe-se o auto de embargo da obra e a determinação das medidas à reposição da 
legalidade urbanística. 
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Em 13.07.2018, os serviços de fiscalização procedem ao envio de oficio em carta registada com 
aviso de receção a notificar o Sr. José Damião Fonseca Gemenes, que nos termos do disposto no 
artigo 102.º B, nº1 alínea a) do Dec. Lei nº555/99 , de 16/12, é embargada a obra sito na Rua do 
Emigrante em S. Iria, convocando o arguido a comparecer no local da obras, no dia 23 de Julho de 
2018, pelas 14.30h, para ser elaborado e assinado o respetivo auto de embargo. Referiu-se no 
oficio que é suficiente a notificação para obrigar à suspensão dos trabalhos. 
 
Em 23.07.18 é elaborado o auto de embargo e auto de contra ordenação, não tendo comparecido 
o Sr. José Damião Fonseca Gemenes, para assinar o respetivo auto e notificação, tendo o mesmo 
sido elaborado com a presença de duas testemunhas. que assinaram. 
 
No dia 20 de agosto o Sr. José Damião Fonseca Gimenes tem entrevista com o Vereador Carlos 
Alves, sobre o referido processo.» 

 
 

Na sequência da intervenção da Sr.ª Vereadora Paula Pais, na reunião realizada no dia 22 de agosto, 
relativamente ao Acampamento sobre a Paz, que decorreu em Serpa nos dias 27, 28 e 29 de julho, foi 
enviada a todos os eleitos, por email, no dia 25 de setembro, a seguinte informação: 

«O Acampamento pela Paz, organizado pela Plataforma pela Paz e o Desarmamento tem como 
objetivo unir a juventude em torno dos valores da Paz, o desarmamento progressivo a nível 
mundial, contra a guerra e as agressões a povos soberanos. Neste Acampamento participaram 
150 jovens vindos de vários pontos do País. 

Nas suas várias edições este Acampamento já passou por Aviz, Évora, Silves e este ano pela 
primeira vez, em Serpa. 

A Plataforma pela Paz e o Desarmamento envolve uma série de organizações e associações que 
a nível nacional desenvolvem ações e atividades durante todo o ano em torno dos interesses e da 
defesa de direitos para a juventude. 

Durante a preparação do Acampamento houve sempre um contacto com a Câmara Municipal de 
Serpa, pelas necessidades que este Acampamento comporta a nível de logística, de espaços para 
as atividades desenvolvidas, em termos da divulgação e de forma a estabelecer uma ligação entre 
Plataforma e Município determinante para o bom funcionamento e preparação do Acampamento. 

Foram também contactadas todas as Associações de Jovens do concelho, numa tentativa de 
envolver o movimento associativo juvenil de Serpa no Acampamento, contacto esse que resultou 
numa reunião com a Associação de Jovens de Pias, de A-do-Pinto e a Associação de Estudantes 
da Escola Secundária de Serpa. Por indisponibilidade dos jovens destas associações, tendo em 
conta a altura do ano em que se realizou o Acampamento, só a Associação de Estudantes 
conseguiu participar nos dias do Acampamento contribuindo para o funcionamento do mesmo. A 
Sociedade Filarmónica de Serpa foi também fundamental para a preparação das refeições, 
nomeadamente o jantar de sexta e de sábado. 

Em relação aos espaços do Acampamento foi disponibilizado o Parque de Campismo, as Piscinas 
Municipais, o espaço Nora e o Parque Desportivo.  
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As atividades do Acampamento foram das mais variadas, com workshops a funcionar nos vários 
espaços, de que é exemplo o workshop de judo que se realizou nas piscinas, o workshop de 
pintura de t-shirts que teve lugar no parque de campismo, o de educação sexual nas piscinas, o 
torneio de futebol no parque desportivo, a participação na Rota do contrabando, a passagem de 
curtas-metragens que teve lugar no parque de campismo, o desfile pela paz que percorreu as ruas 
de Serpa, o mural que se pintou no muro do parque de campismo pela Paz e contra a Guerra, o 
debate que teve como tema “O Desarmamento Nuclear – Urgência para um mundo de Paz” 
realizou-se nas piscinas e contou com uma grande participação por parte dos participantes do 
acampamento e pelas pessoas que estavam na piscina. 

Os concertos que se realizaram no espaço Nora, do Trio argentino e dos Innuendo tiveram uma 
grande participação e foi onde se entregou o diploma de autarquia da Paz ao Presidente da 
Câmara Municipal de Serpa em forma de agradecimento pela disponibilidade da Câmara e de 
todos os serviços envolvidos na preparação do Acampamento. 

Nos três dias do Acampamento houve sempre um ou mais técnicos da Câmara envolvidos nas 
questões da logística do mesmo, o que permitiu que todas as atividades programadas corressem 
da melhor forma possível. 

O Acampamento pela Paz é a demonstração de que é possível a união e a continuidade da luta 
pela Paz, é também fruto das várias iniciativas que durante todo o ano se realizam em defesa da 
Paz! 

Todos os participantes do Acampamento pela Paz valorizaram muito a cidade, desde Braga até ao 
Algarve desenvolveram um contacto com a cultura Alentejana. 

Todas as Associações que fazem parte da Plataforma saúdam e agradecem a disponibilidade 
demonstrada pela Câmara Municipal de Serpa na preparação e nos dias do Acampamento.» 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Proposta de construção do Parque de Autocaravanismo em Serpa – Estudo Prévio 

 Protocolo de colaboração entre a Turismo do Alentejo e Ribatejo e os municípios parceiros 

para a criação e dinamização de uma rede de infraestruturas para o auto caravanismo no 

Alentejo e Ribatejo – Município de Serpa 

 Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa” – Pedido de apoio para edição de CD e livro 

 Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2018/2019 – 2.ª 

Fase 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 ao prédio sito na Rua do 

Prior, n.º 20 e Rua Poço da Talha, s/n, em Serpa  
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 Obras de reconstrução destinadas a habitação na Rua Dr.Covas Limas, n.º 27 em Pias – 

Caducidade do procedimento 

 
 
 

 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 11H40 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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Anexos da Ata n.º 20/2018 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 28 de setembro 
 

 

 

ANEXO 1 –  Estudo prévio do parque de autocaravanismo em Serpa 

 

 

 


