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Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 17 de outubro de 2018 
  

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

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: 
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ATA N.º 21/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 17 

 DE OUTUBRO DE 2018 

 

No Salão Polivalente de A-do-Pinto, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 17 de outubro 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 20/2018 
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 20, relativa à reunião realizada no dia 28 de setembro, a qual foi previamente 

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com as abstenções dos senhores vereadores 

Francisco José Machado Godinho, António Manuel Godinho Mariano e Carlos Alberto Bule Martins Alves, 

por não terem 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. 13.ª Alteração ao Orçamento e 8.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Ratificação  

3. 14.ª Alteração ao Orçamento e 9.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

4. Alteração da operação de loteamento urbano, denominado Bela da Rainha, em Serpa – 

requerente: Carlos Miguel Sousa Nunes 

5. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2018/2019 – 3.ª Fase 

6. Programa Eco-Escolas 2018/2019 – Proposta de parceria 

7. Venda do lote de terreno n.º 13 da Zona de Atividades Económicas de Pias – Requerente: 

Joaquim da Silva Lopes 

8. Parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico denominado “Horta”, em Vila Verde de 

Ficalho 

9. Administração Regional de Saúde do Alentejo – Escala de turnos de serviço das farmácias para 

2019 

10. Sociedade 5 de Outubro de Vale de Vargo – Pedido de apoio para as comemorações do 

Aniversário 

11. Reconhecimento de nome de rua em Pias (Rua Luís de Camões) 

12. Proposta de Alteração do Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas Residuais 

de Serpa 
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13. Proposta de Alteração do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de 

Serpa 

14. Proposta de Alteração do Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos de Serpa 

15. Monoculturas intensivas e superintensivas - Proposta de tomada de posição  

16. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 

 
Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas 
de S.Sebastião de 

Vale de Vargo 

14349 
2018.10.02 

Baile no Salão Polivalente de Vale 
de Vargo, dia 5 de outubro 

 
Ruido 

 
20,00€ 

Comissão de Festas 
de S.Sebastião de 

Vale de Vargo 

14726 
2018.10.04 

Brincadeira com vacas, no dia 5 de 
outubro, no parque desportivo de 

Vale de Vargo 

Recinto 
improvisado 

 
15,00€ 

 

 

2. 13.ª Alteração ao Orçamento e 8.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. Presidente, respeitante à 13.ª alteração ao Orçamento e 8.ª alteração ao PPI:  
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3. 14.ª Alteração ao Orçamento e 9.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

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 abstenção dos vereadores eleitos pelo Partido Socialista, aprovar a 9.ª 

alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 14.ª alteração ao Orçamento, conforme documentos que 

se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante (ANEXO I). -------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Manuel Soares questionou a que se destinam os 10.000 euros indicados na rubrica 

“Outros Bens” – 02/02.01.21, tendo o Sr. Presidente respondido que irá verificar o assunto com os 

respetivos serviços e será posteriormente prestada essa informação. -------------------------------------------------- 

 

4. Alteração da operação de loteamento urbano, denominado Bela da Rainha, em Serpa – 

requerente: Carlos Miguel Sousa Nunes 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, em conformidade com o n.º 3 do artigo 
27º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, foram os interessados notificados, para se 
pronunciarem no prazo de 10 dias, sobre a presente proposta de alteração ao Loteamento. 
 
Ultrapassado o prazo e verificando-se que não houve qualquer pronúncia, propõem que seja dada 
continuidade ao processo de alteração ao loteamento. 
Pretende o requerente proceder à alteração do loteamento, alvará nº 01/2003, denominado Bela da 
Rainha, em Serpa, incidindo essa alteração no lote 14. 
 
Antecedentes 
Para o lote em questão foi apresentado o processo 03/2017/288, o qual não foi viabilizado uma vez que as 
alterações pretendidas só seriam possíveis mediante a apresentação de uma alteração ao loteamento. 
 
Caracterização na proposta 
A alteração ao loteamento apresentada, visa alterar a cobertura existente na habitação do lote 14 e criar 
uma área de garagem, aumentando assim a área de construção (77,60 m2), de implantação (17,20 m2), 
nº de pisos dentro, bem como os polígonos de implantação. As alterações em questão serão somente 
aplicáveis ao lote 14. 
 
Legitimidade 
O pedido foi devidamente instruído com as declarações dos comproprietários do lote em questão. 
 
-Enquadramento em Instrumento de gestão Territorial 
A área de intervenção do loteamento insere-se no Plano de Urbanização de Serpa, em área classificada 
como: 
Espaços Residenciais do tipo 1- RC1 
Tendo em conta os parâmetros definidos nos artº 26,27 e 28 para a categoria de espaço em questão, bem 
como os índices definido no quadro do art 22º verifica-se que a proposta de alteração do loteamento dá 
cumprimento aos parâmetros e diretrizes definidos no PU. 

 



ATA N.º 21/2018 

17 DE OUTUBRO 

 

    8 

Quadro síntese (alteração) 
- Só os parâmetros urbanimétricos relativos ao lote 14 foram alterados, para os restantes lotes não existe 
qualquer. 
 
 
Alteração 

 

 

 

Estacionamento 
De acordo com a memória descritiva, o loteamento existente é omisso relativamente ao nº de 
estacionamentos, pelo que não será possível fazer uma avaliação dos lugares existentes, não só no 
interior dos lotes como públicos. 
Com o aumento da área de construção no lote em questão deverá ser garantida a existência de dois 
lugares de estacionamento, situação aparentemente cumprida tendo em conta que se prevê a criação de 
uma garagem. 
 
Plano de Acessibilidade 
Atendendo à proposta de alteração considera-se que não será aplicável 
 
Áreas de Cedência 
Não existindo aumento no número de fogos não há lugar a novas cedências. 
 
Infra – estruturas / obras de urbanização 
 O loteamento já se encontra devidamente dotadas das mesmas 
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Taxas 
- Taxa municipal pela realização, manutenção e reforço de Infraestruturas Urbanísticas (TRIU) 
Calculada de acordo com o previsto no art 58º do Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais: 
TRIU = (73,80 + 7,40) x (0,150) x (0,40) x |(60,40)|= 81,20 x (0,150) x (0,40) x 60,40 = 294,27 euros 
TRIU= 294,27 Euros (duzentos e noventa e quatro euros e vinte sete cêntimos). 
 
Conclusão 
Face ao exposto, e em conformidade com o n.º 3 do artigo n.º 27º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, findo o período de pronúncia (10 dias úteis), não existindo oposição escrita dos titulares da 
maioria da área dos lotes constantes do alvará, considera-se que a presente proposta de alteração ao 
Loteamento, reúne condições para que seja aprovada em reunião de câmara.  
 

 Deliberação  
Face ao parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 
loteamento denominado Bela da Rainha, em Serpa, alvará nº 01/2003, incidindo essa alteração no lote 14. 

 

5. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2018/2019 – 3.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 e de acordo com o parecer do Gabinete de Ação Social e Educação, foi deliberado, 

por unanimidade, atribuir 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 

Madalena Gomes Correia – Escalão B 

Maria Inês Carapencio Pais – Escalão B 

Fátima da Silva Dimas – Escalão A 

Pedro Emiliano Barão Dimas – Escalão A 

 

Agrupamento N.º 2 de Escolas de Serpa 

Margarida de Fátima Soares Morais – Escalão B 

Joana Maria Ameixas Gonçalves – Escalão A 

Manuel Andrés Calvinho Martin – Escalão A 

Diogo Filipe Batista Machado – Escalão B 

 

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

 Fornecimento de Refeições – cabimento sequencial nº 18040 

  Material Escolar – cabimento sequencial nº 18068 
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6. Programa Eco-Escolas 2018/2019 – Proposta de parceria 

O Eco-Escolas é um programa internacional coordenado em Portugal pela Associação Bandeira Azul que 

se destina a todos os graus de ensino. 

Pretende encorajar o desenvolvimento de atividades, visando a melhoria do desempenho ambiental das 

escolas, contribuindo para a alteração de comportamentos e do impacto das preocupações ambientais nas 

diferentes gerações, reconhecendo e premiando o trabalho por elas desenvolvido. 

 

Visa, ainda, criar hábitos de participação e de cidadania, tendo como objetivo principal encontrar soluções 

que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade. São, também, preocupações 

deste programa o apoio a muitas das atividades que as escolas desenvolvem, procurando constituir um 

contributo para a criação de parcerias com os respetivos municípios. 

 

No âmbito da parceria, são deveres do município:   

 Participar, na medida do possível, na implementação do plano de ação e reuniões do Conselho 

Eco-Escolas nas suas escolas; 

 Apoiar a inscrição no valor unitário de 70€ e a atribuição da Bandeira Verde da escola no 

programa, perfazendo um valor total de 350€ para as escolas do concelho. 

 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa ainda que o Programa abrange um conjunto de iniciativas, 

de que são exemplos, os concursos: Brigada Verde, Escola da Energia, Geração Depositrão, Poster Eco-

Código e a Exposição Eco-itinerante. 

 

No concelho de Serpa, participam no referido programa a Escola Secundária de Serpa; Escola Profissional 

e Desenvolvimento Rural de Serpa, EB 23, Abade Correia da Serra; EB 2,3 de Vila Nova de S. Bento e 

Escola Básica Integrada de Pias. Esta participação obriga a uma inscrição por parte de cada 

estabelecimento de ensino, até ao próximo dia 30 de outubro.  

 

Atendendo à dinâmica das escolas no Programa Eco-Escolas, nos anos anteriores, consideram que é de 

toda a conveniência a continuidade do apoio por parte da Autarquia, com o pagamento das inscrições das 

escolas do concelho no referido programa, à Associação Bandeira Azul, bem como a emissão da 

declaração de parceria, para que procedam à respetiva inscrição até ao dia 30 do corrente mês de 

outubro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a importância do desenvolvimento do 

Programa Eco-Escolas neste concelho e procurará colaborar com a escola, dentro das suas 

possibilidades, recursos disponíveis e necessidades das escolas, contribuindo para a implementação do 

Programa e com a ABAE, assumindo os direitos e deveres de município parceiro, por forma a viabilizar a 

inscrição e monitorização da qualidade de implementação do Programa. --------------------------------------------- 
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7. Venda do lote de terreno n.º 13 da Zona de Atividades Económicas de Pias – Requerente: 

Joaquim da Silva Lopes 

Na sequência da pretensão apresentada pelo requerente Joaquim da Silva Lopes, documento 

E/12916/2018, de 28/08/2018, em que manifesta interesse na celebração da escritura de compra e venda 

do lote de terreno nº 13 A, sito na Zona de Atividades Económicas de Pias, e informação prestada pelo 

CADES para preparação de documentos tendo em vista a celebração da respetiva escritura de compra e 

venda do lote de terreno, a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, 

informa o seguinte:  

1 – Em reunião da Câmara de 19/04/2017 foi deliberado atribuir o lote de terreno nº 13A sito na 

Zona de Atividades Económicas de Pias, destinado a ampliação da oficina e lavagem automática 

de automóveis; 

2 - Por acordo protocolar, assinado em 20 de abril de 2017, entre o Município de Serpa e o 

segundo contratante, ora requerente, este comprometeu-se a apresentar pedido de licenciamento 

para execução da construção de instalação empresarial no prazo de seis meses, após a data de 

atribuição do lote de terreno; a iniciar as obras no prazo de 2 meses, contados da concessão da 

respetiva licença e, a concluir as obras de construção no prazo de 1 ano, contado a partir da data 

de início da sua construção; 

3 – Através de ofício nº 3240, de 29/2018, o requerente foi informado que foi aprovado o 

licenciamento e que dispõe do prazo de um ano para requerer o respetivo alvará para obras de 

construção;  

4 - Para efeitos de instrução documentos para a celebração de escritura de compra e venda, 

sugerem a reapreciação do processo de atribuição do lote de terreno e a precisa identificação 

deste prédio urbano quanto à inscrição matricial e descrição na Conservatória do Registo Predial, 

bem como ao preço de venda. 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e de harmonia com o disposto no artigo nº 33º nº 1, alínea g), do anexo I, 

da Lei nº 75/2013,de 12 de setembro, na sequência do processo de atribuição do lote de terreno, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, vender o lote de terreno nº13A, sito na Zona de Atividades 

Económicas de Pias, inscrito na matriz sob o artigo, 2764, freguesia de Pias, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Serpa sob o número 4878/20161130, com a área de 551,51m2, a Joaquim da Silva 

Lopes, pelo preço de 0,30€ o metro quadrado, o que totaliza o valor de 165,45€ (cento e sessenta e cinco 

euros e quarenta e cinco cêntimos), devendo a escritura conter as cláusulas respeitantes aos prazos de 

construção, direito de preferência e de reversão previstas no Código de Regulamentos e Posturas em 

vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico denominado “Horta”, em Vila Verde 

de Ficalho 

Na sequência do requerimento de Josefa Perez Perez e de acordo com o parecer técnico da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer 

Favorável ao aumento de compartes decorrente da partilha por óbito de Joaquin Capelo Hernandez, do 

prédio rústico denominado "Horta", sito ao artigo 494, da secção E, da freguesia de Vila Verde de Ficalho, 

concelho de Serpa, com a área total de 8,3955 hectares, e descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Serpa sob o n.º 1351/19990914, em comum e partes iguais, na proporção de 1/2, à viúva Josefa Perez 

Perez e sua filha Nieves Del Carmen Capelo Perez, 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 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------------------------------------------------- 

 

9. Administração Regional de Saúde do Alentejo – Escala de turnos de serviço das farmácias 

para 2019 

Na sequência do pedido apresentado pela Administração Regional de Saúde do Alentejo, através de carta 

datada de 9 de outubro do corrente ano e em cumprimento do disposto no artigo 14º do DL n.º 7/2011, de 

10 de janeiro e dos artigos 2.º e 3º da Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à proposta de escala de turnos das farmácias deste 

Município, para o ano de 2019, a qual consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 

10. Sociedade 5 de Outubro de Vale de Vargo – Pedido de apoio para as comemorações do 

Aniversário 

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 à Sociedade de Instrução 

e Recreio 5 de Outubro de Vale de Vargo, um subsidio no valor de 150,00 € (cento e cinquenta euros) 

para apoio no lanche/convívio dos sócios, para comemorar o seu Aniversário. -------------------------------------- 

 

11. Reconhecimento de nome de rua em Pias (Rua Luís de Camões) 
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 Luís de Camões”, à seguinte rua, em Pias: 
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12. Proposta de Alteração do Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas 

Residuais do Município de Serpa 

Decorrente da publicação do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro, que aprovou o regime da tarifa 

social relativa à prestação dos serviços de águas, torna-se necessário alterar em conformidade o 

Regulamento Municipal designado em epígrafe que foi aprovado em reunião de Câmara Municipal 

realizada em 11 de novembro de 2015 e em reunião da Assembleia Municipal realizada em 24 de 

novembro de 2015 e publicado no Diário da República, n.º 35, 2ª Série, no dia 19 de fevereiro de 2016. 

Desta forma, propõe-se que a Câmara Municipal de Serpa promova a alteração dos artigos 51.º e 52.º do 

referido Regulamento, e submeta esta proposta de alteração a consulta pública, por um período de 30 

dias, bem como, a parecer da ERSAR. 



ATA N.º 21/2018 

17 DE OUTUBRO 

 

    14 

 

Artigo 51.º 

Tarifas sociais 

1 - Constitui tarifário especial a tarifa social que abrange as pessoas singulares com contrato de 

fornecimento de serviços de águas e que se encontrem em situação de carência económica. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, encontram-se em situação de carência económica as 

pessoas beneficiárias, nomeadamente, de: 

a) Complemento solidário para idosos; 

b) Rendimento social de inserção; 

c) Subsídio social de desemprego; 

d) Abono de família; 

e) Pensão social de invalidez; 

f) Pensão social de velhice. 

3 - Para efeitos do disposto no número 1 são considerados ainda em situação de carência económica 

os clientes finais, cujo agregado familiar tenha um rendimento anual igual ou inferior a 5 808,00€, 

acrescido de 50 % por cada elemento do agregado familiar que não aufira qualquer rendimento, até 

ao máximo de 10, ainda que não beneficiem de qualquer prestação social. 

4 – O tarifário social a que se refere o número 1 consiste na isenção da tarifa fixa. 

5 – Os consumidores não domésticos de natureza social ou organizações não governamentais sem 

fins lucrativos, ou outras entidades de reconhecida utilidade pública beneficiam do tarifário social 

definido no número 1. 

6 – Os consumidores identificados no numero anterior beneficiam ainda de uma redução de 30% das 

tarifas variáveis, face aos valores das tarifas aplicadas a utilizadores finais não domésticos do mesmo 

tipo. 

Artigo 52.º 

Acesso aos tarifários especiais 

1 – Os consumidores domésticos beneficiários da tarifa social a que se refere o ponto 1 do artigo 

anterior, têm acesso a esta tarifa através da aplicação da regra da automaticidade nos termos do 

número 1, do artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro. 

2 – (…) 

3 – Revogado. 

4 – Revogado. 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à alteração dos artigos 51.º e 

52.º do Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas Residuais do Município de Serpa e 

submeter a proposta de alteração a consulta pública, por um período de 30 (trinta) dias, bem como, a 

parecer da ERSAR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

13. Proposta de Alteração do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município 

de Serpa 

Decorrente da publicação do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro, que aprovou o regime da tarifa 

social relativa à prestação dos serviços de águas, torna-se necessário alterar em conformidade o 

Regulamento Municipal designado em epígrafe que foi aprovado em reunião de Câmara Municipal 

realizada em 11 de novembro de 2015 e em reunião da Assembleia Municipal realizada em 24 de 

novembro de 2015 e publicado no Diário da República, n.º 35, 2ª Série, no dia 19 de fevereiro de 2016. 

Desta forma, propõe-se que a Câmara Municipal de Serpa promova a alteração dos artigos 77º e 78º do 

referido Regulamento, e submeta esta proposta de alteração a consulta pública, por um período de 30 

dias, bem como, a parecer da ERSAR. 

Artigo 77.º 

Tarifas sociais 

1 - Constitui tarifário especial a tarifa social que abrange as pessoas singulares com contrato de 

fornecimento de serviços de águas e que se encontrem em situação de carência económica. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, encontram-se em situação de carência económica as 

pessoas beneficiárias, nomeadamente, de: 

a) Complemento solidário para idosos; 

b) Rendimento social de inserção; 

c) Subsídio social de desemprego; 

d) Abono de família; 

e) Pensão social de invalidez; 

f) Pensão social de velhice. 

3 - Para efeitos do disposto no número 1 são considerados ainda em situação de carência económica os 

clientes finais, cujo agregado familiar tenha um rendimento anual igual ou inferior a 5 808,00€, acrescido 

de 50 % por cada elemento do agregado familiar que não aufira qualquer rendimento, até ao máximo de 

10, ainda que não beneficiem de qualquer prestação social. 

4 – O tarifário social a que se refere o número 1 consiste na isenção da tarifa fixa. 

5 – Os consumidores não domésticos de natureza social ou organizações não governamentais sem fins 

lucrativos, ou outras entidades de reconhecida utilidade pública beneficiam do tarifário social definido no 

número 1. 
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6 – Os consumidores identificados no numero anterior beneficiam ainda de uma redução de 30% das 

tarifas variáveis, face aos valores das tarifas aplicadas a utilizadores finais não domésticos do mesmo tipo. 

 

Artigo 78.º 

Acesso aos tarifários especiais 

1 – Os consumidores domésticos beneficiários da tarifa social a que se refere o ponto 1 do artigo anterior, 

têm acesso a esta tarifa através da aplicação da regra da automaticidade nos termos do número 1, do 

artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro. 

2 – (…) 

3 – Revogado. 

4 – Revogado. 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à alteração dos artigos 77º e 

78º do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa e submeter a proposta 

de alteração a consulta pública, por um período de 30 (trinta) dias, bem como, a parecer da ERSAR. 

 

 

14. Proposta de Alteração do Regulamento Municipal de Gestão dos Resíduos Urbanos do 

Município de Serpa 

Decorrente da publicação do Decreto-Lei n.º 147/2017 de 5 de dezembro, que aprovou o regime da tarifa 

social relativa à prestação dos serviços de águas, considera-se adequado alterar em conformidade o 

Regulamento Municipal designado em epígrafe que foi aprovado em reunião de Câmara Municipal 

realizada em 11 de novembro de 2015 e em reunião da Assembleia Municipal realizada em 24 de 

novembro de 2015 e publicado no Diário da República, n.º 35, 2ª Série, no dia 19 de fevereiro de 2016.  

Embora o dito diploma legal abranja apenas os serviços de abastecimento de água e de saneamento de 

águas residuais, entende-se alargar o regime da tarifa social igualmente aos serviços de gestão de 

resíduos urbanos. 

Esta alteração visa ainda consagrar normas que permitam a introdução do novo sistema de recolha porta 

a porta através da metodologia designada por PAYT. 

Finalmente procede-se à retificação do artigo 62º, que padecia de erro de escrita. 

Desta forma, propõe-se que a Câmara Municipal de Serpa promova a alteração dos artigos 6º, 12º, 21º, 

23º, 25º, 26º, 49º, 50º, 51º, 52º e 62º, do referido Regulamento, e submeta esta proposta de alteração a 

consulta pública, por um período de 30 dias, bem como, a parecer da ERSAR. 

 

Artigo 6º 

Entidade titular e entidade gestora do sistema 

1 – (…) 

2 – (…) 
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3 – (…)  

4 - Nas áreas do Município abrangidas pela recolha porta a porta, compete ao Município proceder à 
recolha seletiva. 

 

Artigo 12.º 

Deveres dos utilizadores 

(…) 

a) (…) 

b) (…) 

c) (…) 

d) (…) 

e) (…) 

f) (…) 

g) (…) 

h) (…) 

i) (…) 

j) (…) 

k) (…) 

l) (…) 

m) Assegurar o bom estado de funcionamento e conservação do equipamento de recolha porta-a-porta 
que seja da sua responsabilidade, assim como condições de manuseamento e salubridade adequadas à 
salvaguarda da saúde pública. 

 

Artigo 21.º 

Tipos de equipamentos de deposição 

1 - (...) 

2 - (...) 

a) Contentores herméticos, colocados nos edifícios ou na via pública, com capacidades de 30 e 240 litros; 

b) (…) 

c) (…) 

d) (…) 

e) (…) 

 

 

Artigo 23.º 

Localização e colocação de equipamentos de deposição 

1 - (...) 

2 - (…) 

3 - O Município deve assegurar a existência de equipamentos de deposição indiferenciada de resíduos 
urbanos a uma distância inferior a 200 metros do limite dos prédios em todas as áreas do Município. 
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Artigo 25.º 

Horário de deposição 

1 - (...) 

2 - (…) 

3 - O horário de colocação de contentores de resíduos urbanos no porta-a-porta é das 06h00 às 08h00, de 
segunda a sábado, conforme escalonamento a aprovar por Despacho do responsável do pelouro. 

 

Artigo 26.º 

Recolha e transporte 

1 - (...) 

2 - A entidade gestora efetua os seguintes tipos de recolha, para além do indicado no número 1: 

a) Recolha indiferenciada porta-a-porta, no centro histórico (intramuralhas);  

b) Recolha seletiva porta-a-porta no centro histórico (intramuralhas).  

3 - A recolha e o transporte dos resíduos da recolha seletiva não abrangida pela recolha porta a porta é da 

responsabilidade da Resialentejo, EIM. 

4 – A recolha e transporte dos resíduos urbanos efetua-se por circuitos predefinidos, de acordo com 

critérios a definir pelos respetivos serviços, tendo em consideração a frequência miníma que permita 

salvaguardar a saúde pública, o ambiente e a qualidade de vida dos munícipes. 

 

Artigo 49.º 

Tarifa variável 

A tarifa variável do serviço de gestão de resíduos urbanos é aplicada segundo um dos dois sistemas em 

vigor no município: 

a) Calculada em função do consumo de m3 de água, para os consumidores que não tenham recolha porta 

à porta; 

b) Calculada em função do volume de resíduos urbanos indiferenciados objeto de recolha porta a porta 

nas zonas definidas pelo município (sistema PAYT). 

 

Artigo 50.º 

Base de cálculo 

1 - No que respeita aos utilizadores domésticos, abrangidos pela alínea a) do artigo anterior, a quantidade 

de resíduos urbanos objeto de recolha é estimada através dos m3 de água consumidos, com um limite 

máximo de 25 m3. 

2 - No que respeita aos utilizadores não–domésticos, abrangidos pela alínea a) do artigo anterior, a 

quantidade de resíduos urbanos objeto de recolha é estimada através dos m3 de água consumidos até ao 

limite de 50 m3.  
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3 – No que respeita aos utilizadores beneficiários de recolha porta a porta, a quantidade de resíduos é 

determinada pelo volume entregue e medido através de: 

a) Sacos de deposição, devidamente identificados e cedidos pelo município mediante aplicação da tarifa 

em vigor através da prévia aquisição dos mesmos; 

b) Contentores dedicados, quando solicitados pelo utilizador, e de que resulta a aplicação da tarifa variável 

calculada pelo valor unitário aplicado ao volume do contentor pelo número de recolhas realizadas a cada 

30 dias. 

 

4 – Os sacos referidos no número anterior, em plástico apropriado para o fim, têm dimensões de 30 litros 

ou 50 litros e destinam-se exclusivamente à deposição de resíduos indiferenciados, sendo estes sacos os 

únicos que serão objeto da recolha porta a porta. 

5 – Sempre que os utilizadores não disponham de serviço de abastecimento de água, o Município de 

Serpa estima o respetivo consumo em função do consumo médio tendo por referência os utilizadores com 

características similares, no âmbito do território municipal, verificado no ano anterior. 

6 - Quando seja aplicada a metodologia prevista na alínea a) do artigo anterior, não é considerado o 

volume de água consumido quando: 

a) O utilizador comprove ter-se verificado uma rotura na rede predial de abastecimento público de água; 

b) O utilizador não contrate o serviço de abastecimento; 

c) A indexação ao consumo de água não se mostre adequada a atividades específicas que os utilizadores 

não-domésticos prosseguem. 

Artigo 51.º 

Tarifas sociais 

1 - Constitui tarifário especial a tarifa social que abrange as pessoas singulares com contrato válido e que 

se encontrem em situação de carência económica. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, encontram-se em situação de carência económica as 

pessoas beneficiárias, nomeadamente, de: 

a) Complemento solidário para idosos; 

b) Rendimento social de inserção; 

c) Subsídio social de desemprego; 

d) Abono de família; 

e) Pensão social de invalidez; 

f) Pensão social de velhice. 

3 - Para efeitos do disposto no número 1 são considerados ainda em situação de carência económica os 

clientes finais, cujo agregado familiar tenha um rendimento anual igual ou inferior a 5 808,00€, acrescido 

de 50 % por cada elemento do agregado familiar que não aufira qualquer rendimento, até ao máximo de 

10, ainda que não beneficiem de qualquer prestação social. 

4 – O tarifário social a que se refere o número 1 consiste na isenção da tarifa fixa. 
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5 – Os consumidores não domésticos de natureza social ou organizações não governamentais sem fins 

lucrativos, ou outras entidades de reconhecida utilidade pública beneficiam do tarifário social definido no 

número 1. 

6 – Os consumidores identificados no numero anterior beneficiam ainda de uma redução de 30% das 

tarifas variáveis, face aos valores das tarifas aplicadas a utilizadores finais não domésticos do mesmo tipo. 

 

Artigo 52.º 

Acesso aos tarifários especiais 

1 – Os consumidores domésticos beneficiários da tarifa social a que se refere o ponto 1 do artigo anterior, 

têm acesso a esta tarifa através da aplicação da regra da automaticidade nos termos do número 1, do 

artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro. 

2 – (…) 

3 – Revogado. 

4 – Revogado. 

Artigo 62º 

Regra geral 

A violação de qualquer norma deste Regulamento que não esteja especialmente prevista no artigo 

seguinte, será punida com uma coima a fixar entre o mínimo de 150,00 € (cento e cinquenta euros) e o 

máximo de 3.740,00 € (três mil, setecentos e quarenta euros), sendo aqueles montantes elevados para o 

dobro, quando o infrator for uma pessoa coletiva. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à alteração dos artigos 6º, 

12º, 21º, 23º, 25º, 26º, 49º, 50º, 51º, 52º e 62º, do Regulamento Municipal de Gestão dos Resíduos 

Urbanos do Município de Serpa e submeter a proposta de alteração a consulta pública, por um período de 

30 (trinta) dias, bem como, a parecer da ERSAR. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções  

O Sr. Vereador Manuel Soares diz que é com agrado que veem estas propostas de alteração aos 

regulamentos, pois nas propostas que apresentaram para o Orçamento e Plano de Atividades de 2019, já 

propunham as tarifas sociais, pelo que, estão de acordo com as alterações destes regulamentos. ------------ 

 

 

15. Monoculturas intensivas e superintensivas  - Proposta de tomada de posição  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tomar a seguinte posição, relativamente às monoculturas 

intensivas e superintensivas: 
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«A propagação e o evidente crescimento de monoculturas intensivas e superintensivas no concelho nos 

últimos anos tem vindo a ser alvo de grande atenção por parte do Município de Serpa, sobretudo pela falta 

de informação concreta e atual sobre os efetivos impactos ambientais e de saúde pública, bem como 

sobre novas plantações a médio prazo. 

  

Essa preocupação tem sido manifestada em diversas ocasiões, sendo de referir que o comunicado 

difundido pelo município no início de Outubro suscitou a reação imediata do Ministério da Agricultura, com 

a afirmação de que está a ser adotado “um discurso alarmista por parte de alguns autarcas” - com 

referência concreta a Serpa – “relativamente à cultura do olival e à produção de azeite na região, que 

muito têm contribuído para a dinamização socio económica da região e para o combate ao desemprego” e 

que “o olival intensivo não promove mais pressões ambientais do que outras culturas”. 

 

É importante deixar claro que não se trata de alarmismo, mas de uma posição preventiva e do elementar 

direito à informação por parte das populações. E o que está em causa não é a cultura do olival, nem o 

município está contra nenhum modo de produção em particular. Aliás, a diversidade cultural, quer no tipo 

de culturas quer nos modos de produção, é determinante, pelo que o município incentiva e apoia a 

instalação de empresas e os investimentos que neste território se pretendem concretizar, dando especial 

atenção às indústrias agroalimentares como fundamentais para o desenvolvimento da atividade 

económica e da criação de emprego.  

 

O motivo das nossas preocupações é, sobretudo, não existir informação sobre os impactos da expansão 

das plantações intensivas, bem como se está a ser feito o necessário acompanhamento, sabendo-se que 

a intensidade das culturas e a utilização sistemática e alargada de produtos químicos podem afetar a 

biodiversidade e provocar a deterioração do ecossistema. 

 

Por isso, consideramos essencial a divulgação dos dados resultantes da monitorização, com os 

necessários indicadores ambientais, demográficos e socioeconómicos para as várias práticas agrícolas em 

geral e para as culturas intensivas em particular, bem como medidas de proteção junto das localidades e 

de outras explorações, nomeadamente a pequena agricultura familiar ou em modo de produção 

biológico.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente para informar sobre as reuniões que já teve com diversas entidades, 

em que este assunto foi abordado, onde foi solicitado que seja dado conhecimento dos estudos que já 

foram realizados sobre a qualidade do ar e do solo e qual o impacto destas monoculturas intensivas e 

superintensivas e até já propôs  à CCDRA que se realize um Fórum com todos os municípios, onde se 

possa debater este assunto e inclusivamente os PDM’s das autarquias deveriam incluir algumas regras 

que ajudem a regulamentar estas culturas. Refere ainda que a Câmara Municipal não está contra estas 

monoculturas, mas sim empenhada na sua regulamentação e em conhecer os impactos que elas possam 

ter, pois existe a preocupação com a qualidade de vida das populações e nela entra a qualidade do 

ambiente. 
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O Sr. Vereador Manuel Soares disse que estão completamente de acordo com esta tomada de posição, 

pois já tinha abordado este assunto no ano passado e em janeiro do corrente ano, na reunião pública que 

se realizou em Brinches, na sequência de um olival que tinha sido adquirido naquela freguesia por uma 

empresa espanhola, voltou a alertar para esta situação, referindo que não são contra a monocultura 

intensiva só por si, mas é necessário que exista regulamentação e «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.»  

 

 O Sr. Vereador António Mariano disse que esta é uma preocupação comum a todos os Municípios que 

estão na envolvente da zona de Alqueva e referiu o exemplo de Moura, que ainda hoje tiveram uma 

reunião para manifestar a sua preocupação com o facto dos aquíferos estarem a ser contaminados e com 

as consequências que isso poderá trazer no futuro, para a saúde das populações. -------------------------------- 

 

 

16. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 196, referente ao dia16 de 

outubro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.409.794,48 (um milhão, quatrocentos e 

nove mil, setecentos e noventa e quatro euros e quarenta e oito cêntimos) e 131.765,15 (cento e trinta e 

um mil, setecentos e sessenta e cinco euros e quinze cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

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

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, começou por intervir a Srª Vereadora Paula Pais para 

dizer que se regozijam pelo facto de ter sido aceite a proposta que os eleitos do PS apresentaram no início 

do mandato para a realização das reuniões da Câmara Municipal descentralizadas em várias localidades, 

para além daquelas que já se faziam nas sedes das freguesias.  

 

O Sr. Presidente disse que, no mandato anterior já se tinham descentralizado as reuniões de câmara nos 

centros de freguesia e também em Vale de Vargo, sendo que, no inico deste mandato, houve proposta do 

PS para que essas reuniões se estendessem a outros lugares, e para além daqueles que apresentaram, a 

CDU juntou também Vale do Poço, Mina da Orada e Hortinha. -------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador António Mariano que referiu o facto de que esteve presente numa reunião da 

Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, que se 

realizou neste salão polivalente de A-do-Pinto e foi manifestada a preocupação pela situação da falta de ar 

condicionado e numa reunião da Câmara expôs o assunto e ficou a aguardar por essa informação, pelo 

que, solicita o ponto da situação sobre este assunto.  

Questionou também sobre a situação da ETAR de A-do-Pinto. 
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Sobre outra situação que já tinha abordado numa anterior reunião da Câmara, respeitante ao muro da Rua 

António Sérgio em Pias, que ruiu aquando das intempéries do ano passado, tendo já sido retiradas as 

barreiras protetoras, mas a obra ainda não foi efetuada. Manifesta, mais uma vez, a sua preocupação com 

a parte externa desse muro, por se tratar de uma zona de passagem para a escola e questiona se ainda 

será arranjada antes do inverno. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, de facto, devido à intensidade da chuva, o muro interior caiu e o muro exterior 

ficou danificado e essa intervenção está agendada para se efetuar logo que terminem os trabalhos que 

estão em curso naquela freguesia.  

Quanto ao ar condicionado, lembra que o salão polivalente foi um investimento que rondou os 400.000 

euros e ficou a faltar o ar condicionado e o encerramento da rede elétrica, pois a empresa entrou em 

insolvência, mas a Câmara irá utilizar o valor da caução para concluir esses trabalhos. Neste momento, o 

Serviço de Aprovisionamento já está a tratar do procedimento para terminar esses trabalhos e só depois 

da certificação ser passada é que podem ligar a eletricidade. 

Relativamente à ETAR, diz que ficou terminada em março, mas em janeiro foi solicitado o orçamento à 

EDP, foi depois aceite e solicitado a instalação do ramal. Depois de muita insistência para que esse 

trabalho fosse efetuado, disseram que tinham extraviado o nosso processo e só em junho nos deram a 

licença. Quanto à certificação também levou muito tempo, o pedido foi efetuado no dia 29 de junho e a 

vistoria só foi efetuada no dia 4 de setembro. 

A ETAR de Vales Mortos começou depois, e já está em fase de testes, mas porque uma parte da ETAR já 

estava ligada à eletricidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares perguntou em que situação se encontra o processo do pedido de um 

munícipe para a instalação de um táxi em Vale de Vargo, tendo o Sr. Presidente respondido que esse 

assunto já foi analisado numa reunião da Câmara. Existe de facto, o interesse manifestado por um 

munícipe, mas o regulamento que existe neste momento, não define o local exato onde se deve situar o 

táxi e a Câmara já deliberou dar início a um processo de revisão do regulamento, que será analisado 

numa próxima reunião e que permitirá estipular lugares específicos em determinadas localidades, mas 

tudo isto, foi explicado à pessoa em causa, numa reunião que teve na Câmara.   

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais referiu ainda o facto de que enviaram, atempadamente, propostas para o 

Plano de Atividades de 2019 e questiona se será marcada alguma reunião para se analisar essas 

propostas, antes do agendamento do Orçamento e PPI na reunião do Executivo. 

A esta questão o Sr. Presidente respondeu que estão a ser analisadas as propostas apresentadas e 

depois na reunião da Câmara será apresentado o documento para apreciação, conforme tem sido feito em 

anos anteriores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Foi dado conhecimento aos eleitos, por email, dos seguinte assuntos:  
 
«1. Na sequência da intervenção do Sr. Vereador Manuel Soares, na reunião realizada no dia 22 de 

agosto, relativamente ao munícipe Armando Jorge Varela Sota, residente na Rua do Forte nº 8, em Serpa, 

os respetivos Serviços informam que, após a finalização do processo PMARCHS, o Gabinete de Ação 

Social fez o seguinte acompanhamento ao munícipe: 

- através dos serviços da loja social, disponibilizando um colchão para a habitação; 

- atribuição  da tarifa social, no âmbito do art.º 77 do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água 

do Município de Serpa, tendo em conta as dificuldades económicas; 

- encaminhamento para a Segurança Social, para aferir dos apoios para ligação da eletricidade.» 

 

 

«2. Na reunião pública do Órgão Executivo realizada no dia 13 de setembro, foi solicitado pela munícipe 

Margarida Monge, a reparação do portão do campo de jogos, junto à escola de Vila Verde de Ficalho. 

Para vosso conhecimento, informa-se que se concluiu a reparação do referido portão, no dia 9 do corrente 

mês de outubro.» 

 

Período de Intervenção do Público 

Começou por intervir o Sr. Tomé Panazeite para alertar para uma situação que já foi abordada numa 

reunião da Assembleia de Freguesia e que tem a ver com a quantidade de pombos que existem na EBI de 

Vila Nova de S.Bento  e para a necessidade de se arranjar uma solução para aquele problema e gostaria 

de saber se está algo equacionado nesse sentido. 

Diz ainda que foi contatado por algumas pessoas de Vale de Vargo para a situação do barranco e depois 

de se deslocar ao local, constatou que a água não passa livremente, a montante foram colocadas umas 

manilhas, o que vai fazer com que água tome outro caminho. O problema terá origem na instalação do 

olival a montante da barragem, que vai originar que a água passe pela vala de drenagem e vai concentrar 

toda a água, que vai confluir no barranco. A água ao chegar às manilhas, irá passar por cima das manilhas 

e o muro não irá conter a força das águas, o que poderá provocar alagamento nas casas que se situam 

em frente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente diz que a ultima vez que a Câmara fez uma limpeza naquele barranco, teve um custo de 

25.000€, por isso, continuará atenta à situação e está previsto fazer uma caixa de retenção antes das 

manilhas para minorar o problema, para que a terra e areia fiquem nessa caixa e não vão para dentro de 

Vale de Vargo.  

Sobre os pombos na escola, diz que de facto, é um problema de saúde publica, que acontece em muitas 

localidades, o que temos feito é tentado investigar sobre o melhor método para resolver este problema e 

neste momento, temos 12 gaiolas, colocámos uma Vila Nova e estamos a equacionar comprar mais para 

colocar em locais estratégicos no concelho e ter uma pessoa para ir controlando essa situação.  
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Interveio em seguida o Sr. Domingos Godinho para manifestar a sua opinião relativamente às 

intervenções dos Vereadores do PS, que considera raras em relação às localidades de A-do-Pinto e Vila 

Nova de S.Bento e em relação a esta última apenas ouviu um pedido para a colocação de numeração 

romana no depósito. 

Em relação a Vila Nova de S.Bento, voltou a falar sobre a Rua Albérico Figueiredo, dizendo que, desde 

que comprou o café que tem batalhado para que a rua fosse arranjada e recentemente começou o arranjo 

dessa rua, mas considera que deveriam ter tomado medidas quando ocorreram as chuvadas na passada 

sexta feira, pois já estava previsto a passagem do furacão e por pouco que o café não ficou inundado e 

questionou sobre o prazo de execução desta obra. ------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente diz que tenta-se sempre fazer o melhor, nenhum eleito está aqui pela localidade onde 

nasceu ou onde mora, mas sim por todo o concelho. Sobre o furacão que estava previsto, informa que 

tivemos uma equipa de prevenção desde as 16H00 e até que fosse necessário, em função da 

classificação dos avisos da Proteção Civil. Quanto ao prazo de execução da obra nessa rua, está previsto 

a sua conclusão antes do Natal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda a Sr.ª Carla Lampreia para falar sobre a falta de pressão da água nesta localidade de A-do-

Pinto, mesmo depois de se ter feito o depósito. Faz ainda referência ao jardim que fica junto à estrada 

municipal, sempre que é regado, a água escorre para o passeio, sugerindo a possibilidade de se fazer 

uma proteção para retenção dessa água da rega.  

Sugere ainda a construção de um telheiro no salão polivalente, na zona do assador. ----------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que fica registada a proposta sobre o telheiro e sobre o jardim junto à estrada, diz 

que hoje foram verificar a situação, pois já existia a sugestão de um munícipe para que se fizesse algo 

para reduzir a água que corre para o passeio e para a estrada. Sobre a pressão da água nesta localidade, 

diz que irá solicitar-se informação às Águas do Alentejo e poder-se-á depois fazer um comunicado à 

população sobre a resposta obtida.  

 

Interveio novamente o Sr. Tomé Panazeite, para, na sequência da intervenção do Sr. Domingos, dizer que 

os eleitos do PS têm feito várias propostas e a nível da freguesia têm apresentado proposta também para 

A-do-Pinto e é com pena que constatam que nas Assembleias de Freguesia não apareçam os munícipes 

para ouvir as questões que são colocadas e sugestões apresentadas pelo PS e de tudo o que sugerem 

nessas reuniões, esperam que o Executivo da Junta dê conhecimento à Câmara, quando são assuntos da 

sua competência.  

 

Interveio também a Sr.ª Presidente da União de Freguesias de Vila Nova e Vale de Vargo e disse que, 

todos os assuntos que são expostos nas reuniões da Assembleia de Freguesia são encaminhados para a 

Câmara, desde que seja da sua competência e vão sempre insistindo para obter resposta sobre as 

questões colocadas, para que possam depois prestar essas informações na Assembleia de Freguesia.  
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Solicitou autorização para intervir, o Sr. Vereador António Mariano, para também responder ao Sr. 

Domingos Godinho, dizendo que no atual mandato, os três Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, sem 

pelouro, têm tido o cuidado de que exista sempre um vereador a participar em todas as Assembleias de 

Freguesia do concelho, para que tenham conhecimento de tudo o que se passa, das questões e 

problemas colocados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. 13.ª Alteração ao Orçamento e 8.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Ratificação  

3. 14.ª Alteração ao Orçamento e 9.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

4. Alteração da operação de loteamento urbano, denominado Bela da Rainha, em Serpa – 

requerente: Carlos Miguel Sousa Nunes 

5. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2018/2019 – 3.ª Fase 

6. Programa Eco-Escolas 2018/2019 – Proposta de parceria 

7. Venda do lote de terreno n.º 13 da Zona de Atividades Económicas de Pias – Requerente: 

Joaquim da Silva Lopes 

8. Parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico denominado “Horta”, em Vila Verde de 

Ficalho 

9. Administração Regional de Saúde do Alentejo – Escala de turnos de serviço das farmácias para 

2019 

10. Sociedade 5 de Outubro de Vale de Vargo – Pedido de apoio para as comemorações do 

Aniversário 

11. Reconhecimento de nome de rua em Pias (Rua Luís de Camões) 

12. Proposta de Alteração do Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas Residuais 

de Serpa 

13. Proposta de Alteração do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de 

Serpa 

14. Proposta de Alteração do Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos de Serpa 

15. Monoculturas intensivas e superintensivas - Proposta de tomada de posição  

16. Resumo Diário da Tesouraria 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H15 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 21/2018 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 17 de outubro 
 

 

 

ANEXO 1 –  14.ª Alteração ao Orçamento e 9.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

 

ANEXO 2 - Administração Regional de Saúde do Alentejo – Escala de turnos de serviço das farmácias para 

2019 

 

 

 


