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ATA N.º 6/2018 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 21 de março 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: 14H30  

 

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 6/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 21 

 DE MARÇO DE 2018 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 21 

de março de 2018, pelas catorze 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 5/2018 

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 5, relativa à reunião realizada no dia 7 de março, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por maioria, com a abstenção o Sr. Vereador Manuel Soares, por 

não ter participado na reunião e após as alterações sugeridas pelo Sr. Vereador António Mariano e pela 

Srª Vereadora Paula Pais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. Isenções de pagamento de taxas 

2. Segunda alteração ao Orçamento – Ratificação  

3. Terceira alteração ao Orçamento e primeira alteração ao PPI – Ratificação  

4. Quarta alteração ao Orçamento 

5. Futebol Clube de Vale de Vargo – Licenciamento do XIV Passeios de BTT – Ratificação  

6. Escola de Karaté de Vila Nova de S.Bento – Proposta de apoio financeiro 

7. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Pedido de apoio para o III Trail Ribeira de Limas 

8. Associação “Os Filhos de Lumiére – Proposta de apoio para o Projeto Pedagógico “O Mundo à 

Nossa Volta” 

9. Escola Profissional Fialho de Almeida – Pedido de parecer sobre cursos profissionais 

10. Proposta de protocolo entre a Associação de Atletismo de Beja e a Câmara Municipal de Serpa 

11. Declaração de interesse público municipal da empreitada de Adução ao Eixo Serpa-Moura 

12. Licença especial para construção na Horta do Joaquim António, em Serpa – Declaração de 

caducidade 

13. Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – Regimento interno do Conselho Geral 

14. Prestação de serviços na área dos seguros – Contrato adicional  

15. Proposta de atribuição do lote n.º34A da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento 
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16. Venda em hasta pública da Casa dos Magistrados  

17. Proposta de abertura de concurso para atribuição de licenças de táxi num lugar do contingente 

nas freguesias do concelho 

18. Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de apoio financeiro 

19. Assuntos gerais de interesse autárquico  

20. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Isenções de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 

 
Entidade Doc. Entrada Evento/Data Licença Taxa 

Agrupamento de Escolas n.º 2 de 
Serpa 

2209 
2018.02.09 

Peça de teatro no 
âmbito do Dia da 

Mulher 

Utilização do 
auditório do 
Musibéria 

1.090€ 

Comissão de Festas de Pias 3620 
2018.03.09 

Baile  
Dia 7 e 8 de abril 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 

Comissão de Festas de Brinches 3264 
2018.03.05 

3268 
2018.03.05 

Evento no âmbito do 
Dia da Mulher 

Baile dia 24 de março 

 
Ruído 

 
40,00€ 

Comissão de Festas de Vales 
Mortos 

3529 
2018.03.07 

Baile da Pinha 
31 de março 

Ruido  20,00€ 

Comissão de Festas das Santas 
Cruzes 

3138 
2018.03.01 

Baile 
Dia 17 de março 

Ruído 20,00€ 

Associação de Futebol de Beja 2630 
2018.02.20 

Encontro Distrital de 
Petizes 

17 de março 

Utilização do 
Pavilhão de 

Desportos Carlos 
Pinhão 

150,00€ 

 

 

1.1. Joaquim Bento Lameira e Silva Dorotea – Isenção de pagamento na piscina coberta 

Na sequência do requerimento apresentado pelo munícipe Joaquim Bento Lameira e Silva Dorotea, o 

Gabinete de Ação Social e Educação informa que, o munícipe nascido a 26/05/1972, com atestado de 

residência na freguesia de Serpa, apresenta comprovada insuficiência económica, pensão de invalidez no 

valor 269.08€ e atestado médico com declaração de “necessidade da prática de natação, para efeitos 

terapêuticos”. 

Ao abrigo do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, art.º 8.º, ponto 2 alínea f), propõem a 

isenção de pagamento para utilização da piscina coberta. ----------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do n.º 2 do artigo 8º alínea f) e art.º 11.º do Regulamento de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o munícipe 

Joaquim Bento Lameira e Silva Dorotea, do pagamento de taxas de utilização da piscina coberta. ------------ 

 

1.2. Vitor Manuel Correia Silva – Isenção de pagamento na piscina coberta 

O Gabinete de Ação Social e Educação, refere que, ao abrigo do Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, art.º8.º, ponto 2 alínea f), o munícipe Vítor Manuel Correia Silva, de 48 anos de 

idade, nascido a 04/08/1969, com atestado de residência na união de freguesias de Serpa, apresenta 

comprovada insuficiência económica, pensão de invalidez no valor 297.44€, coabitando com os 

progenitores, ambos reformados.  

 

De acordo com o atestado médico «Ao exame médico, neste momento e em repouso, não verificamos 

quaisquer contraindicações para a prática "natação", não federada. A atividade física deverá ser ligeira a 

moderada e adequada ao praticante. Será equacionada em face da idade e capacidade funcional do 

candidato e devidamente avaliado e coordenado pelo Responsável Técnico da Instituição (D.L. 385/99 

(Art°s 6°, 8° e 10°).» 

Face ao exposto, propõem a isenção de pagamento para utilização da piscina coberta. -------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do n.º 2 do artigo 8º alínea f) e art.º 11.º do Regulamento de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o munícipe 

Vitor Manuel Correia Silva, do pagamento de taxas de utilização da piscina coberta. ------------------------------ 

 

 

2. Segunda alteração ao Orçamento – Ratificação  

De acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por 

maioria, com três votos contra dos senhores vereadores do PS, ratificar o seguinte despacho proferido 

pelo Sr. Presidente, em 7 do corrente mês de março, respeitante à segunda alteração ao Orçamento da 

Câmara Municipal:  
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3. Terceira alteração ao Orçamento e primeira alteração ao PPI – Ratificação  

De acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por 

maioria, com três votos contra dos eleitos do PS, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. 

Presidente, em 16 do corrente mês de março, respeitante à terceira alteração ao Orçamento e primeira 

alteração ao PPI da Câmara Municipal:  

 

 

 



ATA N.º 6/2018 

21 DE MARÇO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 8 

 

 

 



ATA N.º 6/2018 

21 DE MARÇO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 9 

 

 



ATA N.º 6/2018 

21 DE MARÇO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 10 

 

 

4. Quarta alteração ao Orçamento 

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

deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 4ª alteração ao 

Orçamento da Câmara Municipal, conforme documentos a seguir indicados:  
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 Intervenções 

Relativamente aos pontos 2, 3 e 4 da ordem de trabalhos, respeitantes às alterações ao Orçamento e PPI, 

a Srª Vereadora Paula Pais interveio para e em primeiro lugar, relembrar que o Orçamento foi aprovado 

em reunião de Câmara no dia 7/12/2017, com os votos contra do PS. Depois dizer que, passados três 

meses da aprovação do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, não se justifica que se tenham já 

efetuado quatro alterações, além de que não é a altura ideal, para se retirar verbas em rubricas como 

Conservação de Bens (7000€) e Estação de Tratamentos e Águas Residuais (20.000€), mais 

precisamente, em obras como a ETAR de Vales Mortos. 

Acrescenta que, existindo um atraso com a ETAR de A-do-Pinto, atraso no arranque da ETAR de Vales 

Mortos e com a ETAR de Santa Iria, ainda em projeto, não será uma boa estratégia.  e por isso, votam 

contra estas alterações, pois não se reveem nesta estratégia. ----------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que não se está a retirar verbas da ETAR para colocar em despesas 

correntes, pois não se pode retirar de rubricas de investimento e colocar em despesas correntes. Foi 

aberto um procedimento para as obras da ETAR de Vales Mortos, cujo valor apresentado pela empresa foi 

de 80.000 euros e como a rúbrica tinha 150.000 euros, ao retirar 20.000 €, ainda ficam 130.000 €, o que é 

mais que suficiente para a realização da obra da ETAR e os 20.000 euros são para outro investimento, 

que é o estudo da zona industrial. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares questionou se, existindo um reforço de 60.000 euros para os cargos 

dirigentes, decorrente da reorganização dos serviços, não deveria existir uma redução de verbas noutra 

rúbrica, tendo o Sr. Presidente respondido que o valor já estava previsto, apenas foi necessário alterar a 

rubrica, por onde irão passar a receber o vencimento. --------------------------------------------------------------------- 

 

5. Futebol Clube de Vale de Vargo – Licenciamento do XIV Passeio de BTT – Ratificação  

De acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por 

unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente, em 8 do corrente mês de março, 

respeitante ao licenciamento do XIV Passeio de BTT, realizado no dia 11 de março, organizado pelo 

Futebol Clube de Vale de Vargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Escola de Karaté de Vila Nova de S.Bento – Proposta de apoio financeiro 

O Serviço de Desporto informa que, na sequência da reunião com a Escola de Karaté de Vila Nova de São 
Bento, onde através do Instituto Shotokan KaratéDO de Setúbal (têm várias escolas no país), praticam a 
modalidade 36 atletas federados, que irão participar em competições oficiais e com base no Regulamento 
Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV, propõe o apoio pontual financeiro de 
500,00 € (quinhentos euros) e a cedência do Pavilhão Municipal de Vila Nova de S. Bento ao Instituto 
Shotokan, para a atividade da escola de Vila Nova durante a época desportiva 2017/2018. -------------------- 

 Deliberação 
De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Instituto Shotokan KaratéDO um 
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subsidio no valor de 500,00 € (quinhentos euros), para apoio nas atividades da escola de Karaté de Vila 

Nova de S.Bento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Pedido de apoio para o III Trail Ribeira de 

Limas 

O Serviço de Desporto informa que a Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria levou a efeito no dia 

11 de fevereiro de 2018, o III Trail Ribeira de Limas, que contou com 335 participantes. 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV, propõe a 

atribuição do subsídio de 335,00 euros (um euro por participante). ----------------------------------------------------- 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 17024/2018. -------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

atribuir à Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria, um subsidio no valor de 335,00€ (trezentos e 

trinta e cinco euros), para apoio no III Trail Ribeiras de Limas, realizado no dia 11 de fevereiro. --------------- 

 

 

8. Associação “Os Filhos de Lumiére – Proposta de apoio para o Projeto Pedagógico “O Mundo à 

Nossa Volta” 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Serviço de Educação: 

 

 Projeto de Sensibilização ao Cinema em Serpa, com orientação de Os Filhos de Lumiére 
 
Cinema, Cem anos de juventude, projeto com coordenação geral da Cinemateca Francesa, e 
coordenação em Portugal por Os Filhos de Lumière 
Este programa pedagógico de educação ao cinema tem a duração de um ano letivo e pode ser com uma 
turma em contexto de aulas, um clube de cinema na escola fora das aulas curriculares. As sessões são 
semanais de duas horas cada (aproximadamente) com um ou dois professores e quinzenalmente na 
presença de cineastas e profissionais de cinema. As sessões são maioritariamente práticas, partem da 
exploração de um tema específico do cinema, que varia em cada ano, por exemplo: “a relação entre a 
figura e o fundo no cinema”, “a cor no cinema”, “qual a parte do real na ficção?”, “o que é o ponto de vista 
no cinema?”, “O que se mostra e o que se esconde no Cinema?” “Porquê mexer a câmara?”, “O que é o 
plano sequência”? etc). O ano letivo 2016/17 o tema foi “O Jogo no Cinema”. 
Todos os participantes dos vários países (quinze) seguem as mesmas regras do jogo para a realização de 
exercícios, assim como a utilização dos mesmos materiais pedagógicos, estruturados a partir do tema 
escolhido para cada ano letivo. 
 
Aos professores que participam no acompanhamento de cada oficina ao longo do ano letivo em Portugal, 
recebem formação com os coordenadores do projeto e os parceiros culturais em quatro encontros anuais 
na Cinemateca Francesa e/ou Cinemateca Portuguesa e é acreditada pelo centro de Formação João 
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Soares. 
Todas as oficinas em todos os países, participam no Blog da Cinemateca Francesa que é partilhado por 
todos os participantes do projeto. 

O Moving Cinema é um projeto apoiado pelo programa MEDIA – Desenvolvimento de Audiências, da 
Europa Criativa, que teve início em 2014, e envolve a participação de entidades de sete países – Portugal, 
Espanha, Lituânia, França, Escócia, Alemanha e Inglaterra – e visa a sensibilização para o cinema junto 
das camadas mais jovens, promove a troca de conhecimentos, métodos e experiências entre os seis 
países com o objetivo de encontrar novas formas para conhecer e apreciar as obras cinematográficas 
nacionais e europeias e os seus realizadores. No âmbito deste projeto foram desenvolvidas em Serpa 
projeções-conversa com a mediação de um dos grupos de Jovens Programadores “Serpa em 
Campo” e contou com a colaboração da professora Maria João Brasão. 

CinEd teve inicio em 2015 e é um projeto apoiado pelo programa MEDIA, desenvolvimento da literacia 
cinematográfica da Europa Criativa. É coordenado pelo Institut Français (Paris) com o apoio pedagógico 
da Cinemateca Francesa, através do seu programa internacional - Cinema Cem anos de Juventude. Tem 
como principal objetivo permitir aos jovens europeus que descubram a riqueza e a diversidade do cinema 
do seu país, europeu e do mundo e promover a capacidade crítica e o domínio das técnicas e da 
linguagem cinematográfica 

O CinEd disponibiliza, através de uma plataforma online, um conjunto de obras cinematográficas - filmes 
patrimoniais e contemporâneos (livre de direitos), selecionadas previamente pelo conjunto dos 
participantes, que são oriundas de cada país parceiro do projeto – por agora é a Espanha, Portugal, Itália, 
Roménia, Bulgária, República Checa, Finlândia e França e destinadas a jovens no âmbito escolar - desde 
o ensino básico ao ensino secundário. Todos os filmes vêm acompanhados por cadernos pedagógicos, 
que servem de base de trabalho para professores e fichas de cada filme para os alunos. A plataforma 
contempla ainda diversos outros materiais pedagógicos, para comparar e explorar o conjunto dos filmes, 
através de uma abordagem sensível às diferentes formas de pensar/imaginar cada filme pelo lado da 
criação. Os Jovens Programadores em Serpa “Serpa em Campo” viram, prepararam e programaram 
dois filmes da coleção CinEd para o público escolar de Vila Nova de S. Bento. 
 
Todas estas ações foram acompanhadas diretamente pelos cineastas e técnicos de Cinema dos Filhos de 
Lumière: Rossana Torres, José Lã Correia e Mafalda Roma e da produção: Patrícia Gomes, Maria 
Maranha, Sara Morais e Miguel Abreu 
As escolas envolvidas este ano foram; a Escola Secundária de Serpa com uma turma do 9ºano 
numa sessão por semana de português, com a professora Maria João Brasão; a Escola Abade 
Correia da Serra, com um clube de cinema extra curricular, acompanhado pela professora Sandra 
Calado. Estes dois grupos juntaram-se para a rodagem do filme final (filme ensaio) 

De seguida, de forma cronológica, uma descrição detalhada das sessões e atividades realizadas: 

23 e 24/9/2016 – Encontro/Formação em Paris CCAJ sobre o tema/questão de Cinema do ano “O Jogo no 
Cinema” com a presença de todas as entidades de cada País e dos cineastas que orientam as oficinas. 
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29/9/2016 - Reunião com a Vereadora com a presença da Teresa Garcia, Rossana Torres e as professoras 
Maria João Brasão (9ºA da AE2 e Grupo de Jovens Programadores), Maria Ana César e Sandra Calado 
(clube de cinema com alunos da EB123 da Abade Correia da Serra e da AE1) 

29/9/2016 - Projeção pública dos filmes CCAJ de 2015/16 Teresa Garcia, Rossana Torres, Sara Morais e 
Patrícia Gomes dos Filhos de Lumiére na sala da abóbada, Cine Teatro de Serpa e a presença dos 
professores, alunos participantes e comunidade. 

1ª PERIODO 

02/11/2016 - 1º Sessão oficinas CCAJ conjunta e Jovens Programadores – Moving Cinema, sala F11 na 
Escola Secundária. Lançamento do tema do ano do CCAJ “O jogo no cinema” e visionamento de alguns 
fragmentos de filmes, pistas e regras do jogo para a realização do exercício 1. (Total 4 horas) 

09/11/2016 - 2º Sessão oficinas CCAJ com o 9ºA (manhã, sala F11 na Escola Secundária) e Clube de 
Cinema (tarde, Escola Abade Correia da Serra). Realização do exercício 1 – filmagem e gravação de som 
de planos individuais sobre os jogos escolhidos pelos alunos para filmar. (Total 3horas) 

10/11/2016 – Jornadas Municipais de Educação no Cine Teatro de Serpa - Projeção para as escolas de 
filmes realizados nas oficinas de Serpa – Apresentação dos projetos da Associação Os Filhos de Lumière: 
CinEd e Moving Cinema - presença de Rossana Torres, José Lã Correia e Sara Morais de Os Filhos de 
Lumiére. (Total 5 horas) 

16/11/2016 – 3ª Sessão oficinas CCAJ com o 9ºA (manhã, sala F11 na Escola Secundária) e Clube de 
Cinema (tarde, Escola Abade Correia da Serra). Visionamento e escolha dos melhores takes do exercício 
1. Visionamento e conversa sobre um excerto do filme “O meu Tio” de Jacques tati, filme escolhido em 
Portugal sobre o tema do ano (preparação para a projeção na Cinemateca). (Total 3 horas) 

23/11/2016 – 1º Sessão de Formação professores CCAJ- Encontros na Cinemateca Portuguesa: 11h-14h 
projeção/conversa do filme “O Meu Tio” de Jacques Tati; 15h-18h projeção/conversa dos filmes do projeto 
Cinema, cem anos de Juventude/O Mundo à Nossa Volta. Participaram cerca de 25 jovens de Serpa e 
duas professoras: Maria João Brasão e Sandra Calado. Esta sessão foi a 1ª de uma entre as 4 sessões de 
formação de professores acreditada por um Centro de Formação parceiro dos Filhos de Lumiére, para 
todos os professores participantes no projeto internacional O Mundo à Nossa Volta/ Cinema, cem anos de 
juventude, em Portugal. (Total 7 horas) 

26/11/2016 – 2ª Sessão de formação de professores CCAJ, orientada por Os Filhos de Lumiére e dirigida 
aos professores que participam em Portugal neste programa. Foram lançadas pistas pedagógicas sobre o 
tema/questão de cinema do ano em trabalho, no museu das comunicações em Lisboa. Foram ainda 
discutidas as formas metodológicas e as ferramentas disponíveis para a concretização destas 
aprendizagens. Participaram as professoras de Serpa: Maria João Brasão e Sandra Calado – (Total 8 
horas) 

30/11/2016 – 4ª Sessão oficinas CCAJ - Com o 9ºA (manhã, sala F11 na Escola Secundária) e Clube de 
Cinema (tarde, Escola Abade Correia da Serra). Reflexão individual sobre os filmes projetados na 
Cinemateca. Continuação da realização do exercício 1. (Total 3 horas) 
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07/12/2016 – 5ª Sessão oficinas CCAJ - Com o 9ºA (manhã, sala F11 na Escola Secundária) e Clube de 
Cinema (tarde, Escola Abade Correia da Serra). Visionamento e escolha dos melhores takes filmadas do 
exercício 1 – (Total 3 horas) 

10/12/2016 – 1ª Projeção Pública dos Jovens Programadores “Serpa em Campo”- Moving Cinema em 
Serpa com o filme “Le Havre” de Aki Kaurismaki (Projeto Europeu Moving Cinema) Manuel Lobo – (Total 
2h30) 

2ª PERÍODO 

04/01/2017 - 6ª Sessão oficinas CCAJ com o 9ºA (manhã, sala F11 na Escola Secundária) e Clube de 
Cinema (tarde, Escola Abade Correia da Serra). Visionamento e escolha de planos sobre o tema do jogo 
realizados pelos participantes (com dispositivos móveis) durante as férias. Visionamento e conversa sobre 
alguns fragmentos de filmes do património cinematográfico mundial relacionados com o tema do ano e 
com as “regras do jogo” dos exercícios 2 e 3. Lançamento das “regras do jogo” dos exercícios 2 e 3. – 
(Total 3h) 

11/01/2017 – 7ª Sessão oficinas CCAJ - Com o 9ºA (manhã, sala F11 na Escola Secundária) e Clube de 
Cinema (tarde, Escola Abade Correia da Serra). Análise e discussão das ideias que os participantes 
propuseram. Reperage a alguns dos locais escolhidos para o segundo exercício com dispositivos móveis. 
– (Total 3h) 

18/01/2017 – 8ª Sessão oficinas CCAJ - Com o 9ºA (manhã, sala F11 na Escola Secundária) e Clube de 
Cinema (tarde, Escola Abade Correia da Serra). Visionamento das imagens filmadas na reperage, 
visionamento de mais alguns fragmentos, escolha dos exercícios, definição dos grupos e equipas. – (Total 
3h) 

21/01/2017 – 9ª Sessão oficinas CCAJ - rodagem dos exercícios 2 e 3, durante a (manhã, sala F11 na 
Escola Secundária) e Clube de Cinema também na Escola Secundária. Apoio técnico para a imagem e o 
som de José Lã Correia – (Total 7h) 

08/02/2017 – 10 ª Sessão oficinas CCAJ com cada um dos grupos: 9ºA (manhã, sala F11 na Escola 
Secundária) e Clube de Cinema (tarde, Escola Abade Correia da Serra). Visionamento e escolha das 
melhores takes dos planos filmados e início das montagens dos exercícios 2 e 3 – (Total 3h) 

15/02/2017 – Projeção Pública dos Jovens Programadores “Serpa em Campo” – Moving Cinema, no Cine 
Teatro de Serpa do filme “Boys meets girl” de Leo Carax com a Universidade Sénior 25 pessoas 

08/03/2017 – 11ª Sessão oficinas CCAJ com cada um dos grupos: 9ºA (manhã, sala F11 na Escola 
Secundária) e Clube de Cinema (tarde, Escola Abade Correia da Serra). Finalização das montagens dos 
exercícios 2 e 3. Visionamento e balanço final. (Total 3h) 

10 e 11/03/2017 - Encontro/Formação em Paris  sobre o programa pedagógico Cinema, cem anos de 
Juventude com o visionamento dos exercícios (1, 2 e 3) de todos os Países  participantes no projeto, num 
balanço pedagógico sobre as oficinas que estão a decorrer e sobre as “regras do jogo” dos exercícios. 
(Total 16h) 

22/03/2017 – 12ª Sessão, oficinas CCAJ, 9ºA (manhã, sala F11 na Escola Secundária) e Clube de Cinema 
(tarde, Escola Abade Correia da Serra). Visionamento de alguns fragmentos de filmes relacionados com o 
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tema e as “regras do jogo” para o filme ensaio, para irem pensando em situações e locais que gostariam 
de filmar para o filme final. (Total 3h) 

01/04/2017 - 3ª Sessão de formação de professores CCAJ, orientada por Os Filhos de Lumiére e dirigida 
aos professores que participam neste programa em Portugal. Visionamento e análise dos exercícios (1, 2 
e 3) realizados em Portugal e alguns exemplos do que foi feito nos outros Países num balanço pedagógico 
sobre as oficinas e os seus processos, que estão a decorrer e sobre as “regras do jogo” dos exercícios, na 
Cinemateca Portuguesa. Participou a professora de Serpa: Maria João Brasão – (Total 8 horas) 

3º PERIODO 

26/04/2017 – 13ª Sessão oficinas CCAJ, sessão conjunta, Clube de Cinema e 9º A, na sala F11 na Escola 
Secundária. Início da escrita coletiva do guião. (Total 2h) 

03/05/2017 – 14ª Sessão oficinas CCAJ, sessão conjunta, Clube de Cinema e 9º A, na sala F11 na Escola 
Secundária, continuação do visionamento de outros fragmentos de filmes e escrita coletiva do guião, 
reperage aos locais possíveis e casting. (Total 3h) 

17/05/2017 – 15ª Sessão oficinas CCAJ, sessão conjunta, Clube de Cinema e 9º A, na sala F11 na Escola 
Secundária, com o visionamento das imagens da reperage, finalização da última versão do guião, plano 
de filmagem e preparação das equipas. (Total 3h) 

17/05/2017 – Visionamento e conversa sobre dois filmes de curta metragem da coleção CinEd com os 
Jovens Programadores de Serpa “Serpa em campo”– Moving Cinema, para programar sobre o tema da 
criança no dia 29 de Maio. (Total 2h) 

31/05/2017 – 16ª Sessão oficinas CCAJ, sessão conjunta, Clube de Cinema e 9º A, na sala F11 na Escola 
Secundária, com o visionamento das imagens da reperage, finalização da última versão do guião, plano 
de filmagem e preparação das equipas. (Total 2h) 

27 e 28/05/2017 – 17ª Sessão oficina CCAJ conjunta do Clube de Cinema e da turma do 9ºA, na sala F11 
na Escola Secundária. Rodagem do Filme Ensaio, com a presença do José Lã Correia e um técnico de 
som. (Total 16h) 

29/5/2017 – 3ª Programação dos filmes “Regresso às aulas” e “Luzinha” da coleção CinEd, pelos Jovens 
Programadores “Serpa em Campo” – Moving Cinema - no Cine Teatro de Serpa, integrado na semana da 
criança. No final os jovens dinamizaram uma conversa com as crianças. (Total 2h30) 

31/05/2017 – 18ª Sessão oficinas CCAJ, sessão conjunta, Clube de Cinema e 9º A, na sala F11 na Escola 
Secundária. Montagem do filme ensaio: visionamento e escolha dos melhores takes de cada plano 
filmado. (Total 2h30) 

14/06/2017 – 19ª Sessão oficinas CCAJ, sessão conjunta 9º A e Clube de Cinema na sala F11 na Escola 
Secundária. Última sessão ainda em tempo de aulas – Montagem final do filme, organização e 
alinhamento dos planos, trabalho sobre o som, genérico, visionamento final e balanço. (Total 2h30) 

Ficou a faltar a Projeção pública do Filme Ensaio CCAJ (filme final) e 4ª e última sessão de formação com 
os professores envolvidos no programa pedagógico O Mundo à Nossa Volta/Cinema, cem anos de 
Juventude, que será no dia 15 de novembro na Cinemateca de Lisboa.  
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 PROPOSTA PARA 2017-2018 
O Mundo à Nossa Volta   

Oficinas de sensibilização ao cinema - que aliam o ver filmes ao fazer - e participam do programa 
internacional Cinema, cem anos de Juventude, coordenado pela Cinemateca Francesa (a nível geral) e 
por Os Filhos de Lumiére (em Portugal) e reúne num projeto comum 15 países da Europa e do Mundo. 

 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa – EB2,3 Vila Nova São Bento 

1. Escola Básica com a turma do 8ºC de 21 alunos, com as professoras Sónia Jordão (TIC) e professora 
Maria Ana César (EVT) e a orientação da cineasta Rossana Torres. 

 As sessões são semanais (com a presença das professoras) e de 15 em 15 dias com a presença 
da cineasta formadora de Os Filhos de Lumiére, às 2ª feiras, das 11h45 às 13h15.  

 Estão previstas 2 a 3 sessões extra, de rodagem dos exercícios (no segundo período) e dois dias 
completos para a rodagem do filme ensaio (no terceiro período) com a presença da cineasta e o 
apoio de técnicos profissionais de cinema da associação Os Filhos de Lumiére. 

 O total de horas previstas com a presença dos Filhos de Lumiére será de 50 horas. 
 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa – Escola Secundária de Serpa 

2. Escola Secundária de Serpa, com a turma do 10º C de 25 alunos, com a Professora Maria João Brasão 
e a orientação da cineasta Rossana Torres 

 As sessões são semanais (com a presença da professora) e de 15 em 15 dias com a presença da 
cineasta formadora de Os Filhos de Lumiére, às 2ºas Feiras, das 14h30 às 16h.  

 Estão previstas 2 a 3 sessões extra, de rodagem dos exercícios (no segundo período) e dois dias 
completos para a rodagem do filme ensaio (no terceiro período) com a presença da cineasta e o 
apoio de técnicos profissionais de cinema da associação Os Filhos de Lumiére. 

 O total de horas previstas com a presença dos Filhos de Lumiére será de 50 horas. 
 

Estas sessões e os 4 encontros (em Lisboa) entre todos os professores e profissionais intervenientes que 
participam em Portugal neste programa, fazem parte de um programa de Formação de Professores 
acreditado pelo Centro de Formação Professor João Soares. 

II 

Moving Cinema e CinEd - Projetos Europeus de Educação ao Cinema  

3. Orientação e acompanhamento de um grupo de Jovens Programadores de Serpa “Serpa em Campo”, 
no visionamento, na dinamização de conversas após o visionamento, na escolha e programação, de filmes 
do património mundial para as escolas e comunidade.  

 Organização das sessões e dos documentos e materiais de trabalho (e filmes) 

 Apoio da professora Maria João Brasão para a dinamização destas sessões 
Estão previstas 5 a 10 (2horas cada) conjuntas (com datas a combinar), para programar 4 a 6 filmes no 
total. 
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III 

O Cinema por Dentro - Formação de Professores  

Procura-se dinamizar uma sessão de formação de professores (6h) com as escolas da região de Serpa 
para apresentar as ferramentas pedagógicas, filmes, e metodologias utilizáveis para uma educação ao 
cinema de forma autónoma, a todos os professores interessados por esta forma de educação artística, 
com imensas potencialidades para o crescimento, o imaginário e o desenvolvimento individual de cada 
aluno.  

Data e local a definir em colaboração com a vereação da cultura e da educação da Câmara Municipal de 
Serpa 

 
Análise e proposta do Serviço de Educação 

Avaliando a importância que o presente projeto tem alcançado junto dos jovens nas escolas dos 
Agrupamentos nº 1 e nº 2 de Serpa, na promoção da literacia cinematográfica e também com repercussão 
direta no crescimento pessoal dos jovens e facilitador de relações interpessoais assertivas, constituindo 
ainda uma excelente ferramenta de promoção de combate ao insucesso escolar, propõe-se a continuidade 
do apoio da Câmara ao referido projeto, à semelhança do ano anterior, no valor de 3.250,00 €. Na verba 
proposta devem considerar-se todas as despesas inerentes em ações desenvolvidas e a desenvolver com 
a participação dos jovens. 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 17023/2018. ----------------------------- 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação “Os Filhos de Lumiére”, 

um subsídio no valor de 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta euros), para apoio no projeto pedagógico 

respeitante ao ano letivo de 2017/2018. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Sr. Vereador António Mariano questionou se os alunos que estão envolvidos neste projeto, costumam 

manter-se no ano letivo seguinte, se existe uma continuidade por parte dos jovens.  

O Sr. Presidente respondeu que, além do resumo do projeto ao longo dos anos que já foi apresentado, 

está a ser tratado pelos respetivos serviços, a elaboração de um relatório mais pormenorizado, para 

conhecimento quer dos eleitos, quer do público em geral. ---------------------------------------------------------------- 

 

9. Escola Profissional Fialho de Almeida – Pedido de parecer sobre cursos profissionais 

Na sequência do oficio remetido pela Escola Profissional Fialho de Almeida, da Vidigueira, em 5 do 

corrente mês de março, sobre os cursos profissionais (nível IV da EU), a candidatar no ano letivo de 

2018/2019, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao Curso Profissional 

de Técnico Auxiliar de Saúde, Curso Profissional de Técnico de Viticultura e Enologia e Técnico de 

Desporto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Proposta de protocolo entre a Associação de Atletismo de Beja e a Câmara Municipal de Serpa 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta de protocolo a celebrar com a 

Associação de Atletismo de Beja, de acordo com o parecer dos Serviços de Desporto: 

 

PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE  
A CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA E A ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE BEJA 

 
Considerando que a Câmara Municipal de Serpa: 

A. No âmbito da sua política de promoção e desenvolvimento da prática desportiva no Concelho, pretende o 
reforço da parceria atualmente existente com a Associação de Atletismo de Beja, nomeadamente no apoio 
à prática do atletismo a atuais praticantes e potenciais amantes da modalidade; 

B. Pretende rentabilizar e dinamizar as infraestruturas desportivas para o desenvolvimento da modalidade; 
C. Pretende estimular as iniciativas em curso e incentivar novas iniciativas, qualificando o apoio aos eventos 

que já se desenvolvem no âmbito da prática do atletismo; 

 
Considerando que a Associação de Atletismo de Beja (AABJ): 
A. É a entidade que fomenta, regulamenta e dirige a prática do Atletismo no Distrito de Beja e que representa os 

clubes que operam no Baixo Alentejo nesta modalidade;  
B. Tem realizado um trabalho de promoção e desenvolvimento da modalidade na região, tendo o atletismo tido um 

crescimento relevante em Portugal nomeadamente com milhares de praticantes de “Running”; 
C. É a entidade que tem vindo a fomentar a prática desta modalidade ao nível do Baixo Alentejo, bem como a 

organizar um conjunto de eventos de elevada responsabilidade que a credibilizam enquanto parceiro regular de 
autarquias e da Federação Portuguesa de Atletismo; 

D. É a entidade parceira escolhida com competências técnicas para ajuizar os eventos desportivos organizados 
pelo Município de Serpa no âmbito das provas de atletismo e duma parceria já consolidada, nomeadamente ao 
nível da escalada de S. Gens, na sua X Edição, Jogos Municipais e Dias do Atletismo 

 

Assim, entre: 

A Câmara Municipal de Serpa (CMS), pessoa coletiva de direito público número 501 112 049, com sede na Praça 
da Republica, nº 1 7830- 389 Serpa, representada neste ato por Tomé Alexandre Martins Pires, o qual outorga na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Serpa, no uso dos poderes que lhe foram legalmente conferidos 
na reunião do Executivo Camarário de ……………………….., adiante designado por Primeiro Outorgante; a 
Associação de Atletismo de Beja (AABJ), associação desportiva, titular do Cartão de Identificação de Pessoa 
Coletiva número 501 923 659, com sede na Rua Pablo Neruda Nº1 A - 7800-327 Beja, representada neste ato por 
António da Silva Caeiro Machado, o qual outorga na qualidade de Presidente da Associação de Atletismo de Beja - 
AABJ, no uso dos poderes que lhe estão legalmente conferidos nos termos dos respetivos estatutos, adiante 
designada por Segundo Outorgante;  

É celebrado o presente Protocolo de Parceria, que regula a cooperação entre ambas as instituições, de 
conformidade com as cláusulas a seguir indicadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O presente Protocolo de Parceria visa estabelecer a relação entre as Partes Outorgantes no sentido de realizar um 
conjunto de ações de âmbito local, distrital, e regional nos anos de 2018, 2019 e 2020 que permita desenvolver e 
dinamizar a modalidade no concelho de Serpa. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 

1. Para os efeitos previstos na cláusula anterior, as Partes Outorgantes, organizarão os citados eventos, nas datas 
que vierem a ser coordenadas com a AABJ e a FPA, no concelho de Serpa. 

2. As Partes Outorgantes assumem nesta parceria diferentes competências de acordo com as respetivas vocações 
e meios, conforme descrito neste protocolo. 

3. As Partes Outorgantes assumem a realização de um conjunto de ações no sentido do envolvimento da 
comunidade local na modalidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

1. Para prossecução dos objetivos, previstos das cláusulas primeira e segunda, o segundo outorgante 
responsabiliza-se por administrar e organizar o seguinte: 

Eventos a realizar em Serpa 

Designação 2018 2019 2020 

A 
Organização e Ajuizamento do “Dia do Atletismo”, 
destinado aos alunos do 1º ciclo do Ensino Básico 
(Serpa, V.N.S. Bento e Pias) 

X X X 

B 
Organização, Ajuizamento, enquadramento 
técnico e logístico da Escalada de S. Gens / 
Campeonato Distrital de Montanha por Escalões 

X X X 

C 

Organização, Ajuizamento, enquadramento 
técnico e logístico da atividade Torneio das 
Freguesias 

X 

A Considerar 
após a 

avaliação da 
1ª edição 

A Considerar 
após a 

avaliação da 
1ª edição 

 

2. Para prossecução dos objetivos o primeiro outorgante responsabiliza-se a: 

a) No ano de 2018, transferir antecipadamente, para o segundo outorgante, a quantia de 900,00€, a 
disponibilizar antes das competições, destinados a garantir a realização dos respetivos eventos, para fazer 
face às despesas inerentes aos prémios (taças e medalhas) e monetários (no caso do Campeonato Distrital) 
e ajuizamento das provas, bem como todo o apoio técnico necessário à realização dos eventos acima 
referidos.  

b) No ano de 2019, transferir antecipadamente, para o segundo outorgante, a quantia de 800,00€, a 
disponibilizar antes das competições, destinados a garantir a realização dos respetivos eventos, para fazer 
face às despesas inerentes aos prémios (taças e medalhas) e monetários (no caso do Campeonato Distrital) 
e ajuizamento das provas, bem como todo o apoio técnico necessário à realização dos eventos acima 
referidos 

c) No ano de 2020 , transferir antecipadamente, para o segundo outorgante, a quantia de 800,00€, 
respetivamente, a disponibilizar antes das competições, destinados a garantir a realização dos respetivos 
eventos, para fazer face às despesas inerentes aos prémios (taças e medalhas) e monetários (no caso do 
Campeonato Distrital) e ajuizamento das provas, bem como todo o apoio técnico necessário à realização dos 
eventos acima referidos.  

 

Participar com os apoios logísticos necessários, a coordenar aquando da realização dos eventos (ações e provas) 
que estejam tecnicamente planeados, e que sejam objeto de acordo escrito sob a forma de “caderno de encargos” a 
acertar entre as partes e sempre com a intenção de viabilizar eventos de qualidade. 

d) Promover e divulgar o evento nos vários suportes de comunicação do Município. 
e) Acompanhar tecnicamente antes, durante e após a realização do evento. 
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CLÁUSULA QUARTA 

As Partes Outorgantes obrigam-se mutuamente a inserir a identificação do parceiro em toda a documentação referente 
aos eventos desportivos. 

CLÁUSULA QUINTA 

1. O presente Protocolo de Parceria entra em vigor na data da sua assinatura. 

2. A duração prevista no número anterior pode ser interrompida por denúncia de qualquer das partes com 
antecedência mínima de três meses, até a conclusão do objecto do protocolo. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

1. Qualquer alteração ou adaptação dos termos ou resultados previstos neste Protocolo de Parceria carece de 
prévio acordo escrito das Partes Outorgantes. 

2. Os representantes das Partes Outorgantes obrigam-se mutuamente a cumprir as condições estabelecidas no 
presente protocolo. 

3. Feito e assinado em duplicado, ficando cada um dos exemplares na posse de cada Outorgante.» 
 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 17022/2018. ------------------------------ 
 

11. Declaração de interesse público municipal da empreitada de Adução ao Eixo Serpa-Moura 

Foi analisada a seguinte informação, datada de 6 do corrente mês de março, emitida pelo Chefe da 

Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica:  

 

«Por ofício de 22 de setembro de 2017, com registo de Entrada 15792, de 27 de setembro de 2017, veio a 

requerente Agda - Águas Publicas do Alentejo, na qualidade de Entidade Gestora do Sistema de 

Exploração e Gestão dos Serviços de Água “em alta”, relativos ao Sistema Público de Parceria Integrado 

das águas do Alentejo, requerer a declaração de Interesse Publico Municipal da Empreitada de Adução ao 

Eixo Serpa-Moura, prevendo a construção do Troço de Adução ETA – Machados, o Troço de Adução ETA 

– Cruzamento, Troço de Adução ao Reservatório de Brinches e do Reservatório Apoiado de Pias. 

Enquadramento Legal: 

- De acordo com o artigo 21º - Ações de relevante interesse público, do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 

agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, que aprovou o Regime 

Jurídico da Reserva Ecológica Nacional “nas áreas da REN podem ser realizadas as ações de relevante 

interesse público que sejam reconhecidas como tal por despacho do membro do Governo responsável 

pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão 

da matéria, desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN.” 

- No mesmo sentido determina o artigo 25.º - Ações de relevante interesse público, do Decreto-Lei n.º 

73/2009, de 31 de março, que aprovou o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, que “nas áreas 

da RAN podem ser realizadas as ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal 

por despacho conjunto do membro do Governo competente pela área do desenvolvimento rural e do 
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membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se possam realizar de forma 

adequada em áreas não integradas na RAN.” 

Do exposto resulta que a competência para o reconhecimento das “ações de relevante interesse público”, 

no âmbito do regime da Reserva Ecológica Nacional e do regime da Reserva Agrícola Nacional é 

incumbência governamental. Da mesma forma, verifica-se que os referidos dispositivos legais, não 

preveem expressamente a exigibilidade do reconhecimento do Interesse Público Municipal das ações. 

Sucede porém, que as entidades administrativas com competência na instrução dos pedidos, vêm 

solicitando tal reconhecimento do Interesse Público Municipal, sem o qual recusam a apreciação dos 

pedidos. 

Veja-se neste sentido, a título exemplificativo, a Norma de Procedimento da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo - Outubro de 2011 - 15/OT - Tramitação dos 

Processos de Pedido de Reconhecimento de Relevante Interesse Público no âmbito da REN, de acordo 

com a qual o pedido deve ser instruído com “Declaração de Interesse Municipal emitida pela Assembleia 

Municipal respetiva”. 

Da mesma forma, embora tal não resulte expressamente da letra da Lei, vem-se entendendo de forma 

genérica que a competência para o reconhecimento do Interesse Público Municipal da ação é da respetiva 

Assembleia Municipal. 

Neste sentido, veja-se a suprarreferida Norma de Procedimentos da CCDR-LVT. 

 

Enquadramento Técnico: 

Efetuado o pedido de apreciação da valia técnica da proposta aos serviços da Divisão de Obras 

Municipais e Ambiente, foi informado o seguinte: 

“No âmbito do alargamento do atual Subsistema do Enxoé à parte dos subsistemas que servem 

atualmente os municípios de Moura, Barrancos e Serpa, a entidade Gestora do Sistema de gestão e 

exploração dos serviços de água em “Alta” (Águas Publicas do Alentejo, S.A.), pretende promover a 

construção, nos termos dos respetivos projetos, os troços adutores e reservatório para abastecimento de 

água para consumo publico. 

Assim, estão previstas várias intervenções na empreitada de Adução ao Eixo Serpa-Moura: 

 Troço de adução ETA – Machados; 

 Troço de adução ETA - Serpa; 

 Troço adutor para o reservatório de Brinches; 

 Reservatório apoiado em Pias (500m3) 

Troço de adução ETA – Machados, consistindo na construção de uma conduta elevatória com origem na 

ETA do Enxoé, que se desenvolve numa extensão de 15,0 km em FFD, DN 300, PN 16/PN 10, até ao 

cruzamento dos Machados. Esta adução tem como objetivo promover a interligação entre o Subsistema 

do Enxoé e o Subsistem Moura – Safara, sendo parte da conduta que alimentará o reservatório de S. 

Lourenço a partir da ETA do Enxoé. 
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Troço de adução ETA – Cruzamento tem origem na ETA do Enxoé, mais propriamente na estação 

elevatória que eleva a água para o reservatório da Regularização de Serpa (RV1) com 3,9 km em FFD, 

DN 250, PN 25/PN 16, esta adutora desenvolve-se ao longo da EN 392, até ao cruzamento com a ER517, 

onde se promoverá a sua interligação com o sistema adutor existente.  

Troço adutor com 1,6 km PEAD DN125, PN 10, que permitirá colocar a alimentação do reservatório de 

Brinches dependente única e exclusivamente do reservatório de Serpa (RV1). 

A construção de um reservatório apoiado, com 500 m3, que complementará a reserva constituída pelo 

reservatório apoiado e elevado existentes e interligação dos mesmos, para fazer face ao défice de reserva 

que se verifica na povoação de Pias. 

Justificação da necessidade: 

As obras referidas são alterações no sistema de distribuição de água que complementam e melhoram o 

projeto da 1ª fase declarado de interesse público. 

A localização das Infraestruturas em causa foi determinada tendo subjacente os princípios de 

funcionamento hidráulico, sem por em causa a qualidade do recurso. 

A construção das novas condutas adutoras e reservatório é imprescindível para garantir o abastecimento 

de água às populações abrangidas pelas zonas de abastecimento em causa, em termos de quantidade e 

qualidade química e física, uma vez que nos deparamos com o aumento, anual, significativo do consumo 

de água. 

Devido a esse elevado aumento de consumo de água que se tem verificado nestes últimos anos torna-se 

de extrema necessidade melhorar o abastecimento as localidades onde ainda se verificam algumas 

limitações. Posto, isto é, necessária a construção de um novo troço de adução para reforço ao 

abastecimento do reservatório de Serpa (RV1), obra que vai permitir satisfazer as necessidades da 

população de Serpa e Brinches, quer em termos de caudal quer de pressão, Brinches permitindo uma 

melhor adequação aos perfis de consumo da localidade. 

Em complemento desta obra será construído um novo troço entre os reservatórios de Serpa (RV1) e 

Brinches para abastecimento deste ultimo com um caudal constante, e sem perdas, por forma a não existir 

quebras no abastecimento de água a toda a população. 

Pelo mesmo motivo, é necessária a construção de um novo reservatório em Pias por forma a aumentar a 

capacidade de armazenamento de água, passando de 300 m3 para 800 m3 e permitir uma separação da 

rede de abastecimento em duas zonas, gravítica e pressurizada por forma a regular a pressão, reduzir as 

perdas na rede e a falta de pressão e caudal em zonas criticas, zonas mais elevadas da povoação. 

Todas estas obras tem o intuito de melhorar o abastecimento de água à população, em termos de caudal, 

pressão e qualidade química e estão articuladas com as restantes obras a realizar no sistema de 

abastecimento em alta, rentabilizando a obra prevista de ampliação da capacidade de tratamento da ETA 

do Enxoé.” 
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Isto Posto: 

Conforme refere com propriedade o Dr. Jorge Fonseca (in 

http://falemossinceramente.blogspot.pt/2010/06/o-interesse-publico-municipal-inerente.html) “o conceito de 

interesse público municipal é um conceito elástico, de natureza abstrata e indeterminada, que permite o 

abarcamento de múltiplas situações; trata-se de um conceito evolutivo e transitivo, dependente dos 

costumes e das próprias transformações económicas e sociais, não sendo possível uma determinação do 

seu conteúdo válida para todos os tempos e para todos os municípios.  

Pode, assim, afirmar-se sem margem para erro que o interesse municipal é todo e qualquer interesse que 

seja relevante para o município, e por consequência para os respetivos munícipes, por representar um 

interesse consensualmente aceite por estes. Daí que seja hoje pacífico o entendimento de que o 

intervencionismo público municipal não implica a execução direta de todo e qualquer interesse 

público/social, mas apenas aquele que represente, de forma inequívoca, um interesse próprio, comum e 

específico da população do respetivo município. O interesse do Município representa o interesse 

consensualmente aceite dos munícipes e cidadãos delegado democraticamente nos seus representantes”. 

Ora, não subsistem quaisquer dúvidas quando ao manifesto e relevante interesse público municipal das 

obras propostas, por se dirigirem diretamente à satisfação de interesses básicos e essenciais da 

população do concelho. 

Neste mesmo sentido, aponta a Informação da natureza técnica que antecede, redigida pela Engª. Marta 

Bule, pela qual se demonstra, à saciedade, a valia, o interesse e a relevância da ação pretendia, para o 

Município de Serpa. 

 

Em Conclusão: 

Verificando-se preenchidos os pressupostos e fundamentos do reconhecimento do Interesse Publico 

Municipal da ação (Empreitada de Adução ao Eixo Serpa-Moura), propõe-se que o pedido seja presente a 

reunião da Câmara Municipal para apreciação. 

Caso o pedido mereça deliberação favorável deverá ser remetido para a próxima reunião da Assembleia 

Municipal para deliberação.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal que se 

pronuncie sobre o interesse público municipal da empreitada de adução ao eixo Serpa-Moura. --------------- 

 

 

12. Licença especial para construção na Horta do Joaquim António, em Serpa – Declaração de 

caducidade 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, por lapso, no âmbito da análise das 

obras inacabadas requerida ao abrigo do artigo 88º do RJUE, não foi devidamente acutelada a previa 

declaração de caducidade da Comunicação Previa n.º 17/2011. 

http://falemossinceramente.blogspot.pt/2010/06/o-interesse-publico-municipal-inerente.html
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Assim, verificando-se que a comunicação, bem como as suas prorrogações se encontram expiradas 

desde a data de 30/04/2012, propõem que, ao abrigo do n.º3, alínea d) e n.º5 do artigo 71.º do DL 555/99, 

seja declarada pela Câmara Municipal, a caducidade da Comunicação previa nº17/2011. 

Tendo em conta que o requerente (Joaquim Manuel Candeias Sousa) já solicitou a emissão de obras 

inacabadas, propõem que seja dispensada a audiência prévia de interessados, de acordo com a alínea e) 

do nº 1 do art 124º do CPA , na atual redação, uma vez que está implícito a intenção da entidade, em dar 

continuidade à obra e a forma como o pretende fazer. ---------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da Comunicação 

Prévia n.º 17/2011, respeitante à construção na Horta do Joaquim António, em Serpa. --------------------------- 

 

13. Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – Regimento interno do Conselho Geral 

Através de email datado de 16 de fevereiro, a Comissão de Trabalho da Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural de Serpa, constituída no âmbito do Conselho Geral e prevista no Regimento 

Interno, refere que a sua constituição deve respeitar a proporcionalidade dos corpos que nele têm 

representação (n.º 5 ao artigo 13.º do D.L. 137/2012, de 2 de julho). A Comissão de Trabalho só trata de 

assuntos que sejam propostos pelo órgão a que faz parte, nomeadamente aquando da avaliação do 

desempenho do Diretor e na eleição do Diretor.  

Face ao exposto, solicitam que um dos representantes da autarquia no Conselho Geral, faça parte da 

Comissão de Trabalho.  

Foi distribuído por todos os eleitos, o Regimento Interno do Conselho Geral, o qual consta dos anexos à 

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

 Deliberação 

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, nomear a Srª Vereadora Odete Borralho como 

representante do município na Comissão de Trabalho da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de 

Serpa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. Prestação de serviços na área dos seguros – Contrato adicional  

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública informa que, na vigência do contrato nº 19/2016, 

referente à prestação de serviços na Área dos Seguros, pelo período de 3 anos, e decorrente do seu 

objeto ser deveras dinâmico no seu acompanhamento e execução, há necessidade de acertos nos 

prémios, no ramo Acidentes de Trabalho e Frota, provocado pela atualização da massa salarial em 2017, 

comparativamente ao estimado e na inclusão de novos veículos recentemente adquiridos, respetivamente.  

Neste sentido, de forma a acautelar a verba necessária ao bom cumprimento das regras do 

processamento da despesa pública, o acerto no contrato com impacto em 2018, traduz-se no valor de € 

13.723,17, representando 5,22% face ao valor inicial contratado, sendo que os serviços que lhe estão 

associados, são aditados como serviços a mais, ao abrigo e enquadramento do artigo 454º do CCP, na 

sua oitava redação.  
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Assim, submetem a despacho superior, a aprovação dos serviços a mais e respetiva minuta de contrato, 

respeitante ao contrato adicional nº 1 do contrato nº 19/2016 - Prestação de Serviços na Área dos 

Seguros, assinado em 30/06/2016, nos termos do artigo 18, nº 1 alínea b) do DL 197/99 de 8 de junho.  

 

 Intervenções 

A Srª Vereadora Paula Pais questionou quem irá representar a companhia, uma vez que, na minuta, não 

estão indicados os dados do segundo outorgante. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer e nos termos do artigo 18.º, nº 1 alínea b) do Decreto Lei n.º 197/99 de 8 de 

junho, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do Partido 

Socialista, aprovar os serviços a mais e respetiva minuta de contrato, abaixo transcrita, respeitante ao 

contrato adicional nº 1 do contrato nº 19/2016 - Prestação de Serviços na Área dos Seguros, assinado em 

30 de junho de 2016: 
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15. Proposta de atribuição do lote n.º34A da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de 

S.Bento 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico informa que foi solicitado pela empresa Miguel & 

Miguel Lda um lote na Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento, com cerca de 300 m2, 

contiguo às instalações já existentes, para ampliação do projeto, no âmbito da produção de enchidos e 

presunto de porco preto.  

Nos critérios de seleção definidos para cedência de lotes das zonas de atividades económicas constam 

alguns indicadores, nos quais a sustentabilidade do projeto, as conexões com o tipo de atividade 

económica a desenvolver com o tecido produtivo local e regional, a localização da sede empresarial e as 

condições físicas necessárias à instalação. 

Analisado o pedido com base nestes indicadores, referem que a empresa, com sede em Vila Nova de S. 

Bento, tem uma atividade consolidada, baseada numa estratégia de inovação e melhoria contínua da 

produção e dos serviços, assente na transformação artesanal de porco preto, sendo os seus produtos uma 

referência de qualidade, com todas as mais-valias decorrentes para a economia do concelho. 

Consideram, por conseguinte, que o projeto reúne as condições de elegibilidade necessárias. 

Assim: 

Por constituir atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, designadamente no domínio da promoção, do desenvolvimento económico, de acordo com o 

disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) do Decreto-lei 75/2013 de 12 de setembro (Regime Jurídico 

das Autarquias Locais); 

Porque, de acordo com o mesmo Decreto-lei, artigo 33, alíneas g) e ff) compete à Câmara Municipal, 

“adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RGMM” e “promover o 

desenvolvimento de atividades relacionadas com atividade económica de interesse municipal;  

E considerando o definido no Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, Capitulo IV, 

secção II, artigo 497 e seguintes, nomeadamente no que se refere à aquisição de lotes nas zonas de 

atividades económicas, 

Colocam à apreciação a possibilidade de atribuição do lote 34 A, na Zona de Atividades Económicas de 

Vila Nova de S. Bento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à empresa Miguel e 

Miguel, Lda. o lote de terreno n.º 34 A da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento. -------- 

 

16. Venda em hasta pública da Casa dos Magistrados  

Sobre este assunto, o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica informa o seguinte:  
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«1 - Remete-se para Ata elaborada pela Comissão que promoveu o ato publico de abertura de propostas 

no âmbito do procedimento público de venda de dois prédios urbanos, em Serpa. 

Conforme resulta do respetivo teor, não tendo sido admitida qualquer proposta, deve o procedimento ser 

considerado deserto e, em conformidade, encerrado. 

2 – Na sequência do que antecede, verificando-se que não foram apresentadas propostas (deduz-se) pelo 

elevado preço base de cada edifício (160 000,00€), propõe-se que seja determinada a abertura de novo 

procedimento por valor inferior. 

A aparente celeridade da presente proposta, resulta da proximidade da Páscoa e Festas em Honra da 

Nossa Senhora de Guadalupe, que tradicionalmente trazem a Serpa um maior movimento de pessoas e 

potenciais interessados. 

No mesmo sentido, e atento o resultado do anterior procedimento, propõem-se as seguintes alterações ao 

Programa do novo Procedimento: 

- Prazo para apresentação das propostas: 45 dias uteis; 

- Valor base de licitação: 120 000,00€ (cento e vinte mil euros). 

Apesar da presente proposta representar uma descida significativa do preço base, importa salientar que a 

venda se promove por hasta pública (apesar de a legislação não o impor), pelo que será, em ultima 

análise, o valor real de mercado dos edifícios a determinar o valor pelo qual a venda se efetua. 

Considerando que de harmonia com o disposto no artigo 33º, nº 1, alíneas g) e h) do anexo I, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias local, cabe ao órgão 

executivo, deliberar sobre a venda dos respetivos prédios, remete-se a presente para apreciação e 

deliberação da Câmara Municipal de Serpa, propondo-se que: 

a) Seja o procedimento aberto por deliberação da Câmara Municipal de Serpa de 27/12/2017, 

considerado deserto e, em conformidade, encerrado. 

b) Seja deliberada a abertura de novo procedimento de acordo com o Programa de Procedimento 

que se anexa.» 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, considerar deserto o procedimento 

público para venda de dois prédios urbanos (Casa dos Magistrados), aberto por deliberação proferida em 

27 de dezembro de 2017. 

Foi ainda deliberado, proceder à abertura de novo procedimento para a venda dos dois referidos prédios 

urbanos e aprovar o programa de procedimentos, edital e minuta da proposta, que se anexam à presente 

ata, dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

17. Proposta de abertura de concurso para atribuição de licenças de táxi num lugar do contingente 

nas freguesias do concelho 

Sobre este assunto, o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica informa o seguinte: 

 

«Na sequência do pedido de análise ao assunto supra, conforme deliberado na reunião da Câmara Municipal de 

07/03/2018, cumpre informar: 

1 – Da fixação do contingente: 

O contingente (que corresponde ao número máximo possível de táxis em atividade no município) foi fixado por 

deliberação unânime da Câmara Municipal de Serpa na reunião de 27/12/2017, nos seguintes termos: 
 

Freguesia Contingente 

Brinches 3 

Pias 3 

Salvador e Santa Maria 6 

Vila N. S. Bento e Vale de Vargo 6 

Vila Verde Ficalho 3 

Total 21 
 

Nesta matéria importa esclarecer que nos termos do artigo 13º, n.º 1, o Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, os 

contingentes devem ser fixados “com uma periodicidade não inferior a dois anos, pela câmara municipal”. 

Por sua vez, o Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa, publicado no D.R. nº 107, de 2 de junho 

de 2010, é um pouco mais rigoroso nos termos, fixando no artigo 567º, que “a fixação do contingente será feita com 

uma periodicidade de dois anos”. 

Ora, na sequência de alguns pedidos apresentados para a atribuição de licenças de táxi verificou-se que o 

contingente em vigor no Município ainda era o que fora fixado no ano 2000, aquando da aprovação do anterior 

Código de Posturas. 

Esse contingente, então fixado, era significativamente superior ao fixado pela referida deliberação da Câmara 

Municipal de 27/12/2017, a saber: 
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Freguesia Contingente 

Brinches 3 

Pias 4 

Salvador 6 

Santa Maria 6 

Vale de Vargo 2 

Vila N. S. Bento 7 

Vila Verde Ficalho 3 

Total 31 

 

Desta forma, verifica-se que pela referida deliberação da Câmara Municipal de 27/12/2017, não se procedeu a 

qualquer aumento do contingente, antes pelo contrário, verificou-se uma redução muito significativa (31-21). 

Por outro lado, determina o n.º 2, do citado artigo 13º, que “os contingentes são estabelecidos por freguesia, para 

um conjunto de freguesias ou para as freguesias que constituem a sede do concelho”, sendo certo que, pela prática 

habitual, no concelho de Serpa, os contingentes têm sido fixados por freguesia. 

 

2 – Da atribuição de licenças: 

Determina o artigo 14º, do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, que “as câmaras municipais atribuem as 

licenças, dentro do contingente fixado, por meio de concurso público”. 

No mesmo sentido refere o artigo 569.º do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa que “a licença 

de transporte em táxi é emitida pela Câmara Municipal, mediante concurso público.” 

No concelho de Serpa, encontram-se atribuídas as seguintes licenças: 

 

Freguesia Atribuídas 

Brinches 2 

Pias 2 

Salvador e Santa Maria 5 

Vila N. S. Bento e Vale de Vargo 5 

Vila Verde Ficalho 2 

Total 16 

 

Neste aspeto importa salientar que a competência para a atribuição de licenças foi transferida para as autarquias 

locais pelo referido Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, no entanto, até à presente data e decorridos quase 20 

anos da publicação do diploma, a Câmara Municipal não promoveu a abertura de nenhum concurso nem procedeu 

à atribuição de qualquer nova licença. 

a) De facto, a Câmara Municipal apenas tem procedido à renovação e/ou transferências das licenças 

atribuídas antes de 1998 pela então Direção-Geral dos Transportes Terrestres (DGTT) 
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Desta forma, verificando-se que: 

b) Pela referida deliberação da Câmara Municipal de Serpa de 27/12/2017, foi fixado um contingente que, 

apesar da redução efetuada, ainda é superior ao número de licenças atribuídas; 

c) Têm sido apresentados na Câmara Municipal de Serpa, alguns pedidos para a atribuição de novas 

licenças; 

d) A Câmara Municipal de Serpa, apesar da transferência de competências operada pelo Decreto-Lei n.º 

251/98, de 11 de agosto, ainda não promoveu a abertura de nenhum concurso nem procedeu à atribuição 

de qualquer nova licença. 

foi proposta desta Divisão que se procedesse à abertura de Concurso Público para atribuição de licenças, de acordo 

com o previsto nos dispositivos legais/regulamentares acima referidos e com a deliberação da Camara Municipal de 

27/12/2017. 

 

3 – Da fixação dos regimes de estacionamento: 

Determina o artigo 16º, do Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto que “as câmaras municipais fixam por 

regulamento um ou vários dos seguintes regimes de estacionamento:  

a) Livre - os táxis podem circular livremente à disposição do público, não existindo locais obrigatórios para 

estacionamento;  

b) Condicionado - os táxis podem estacionar em qualquer dos locais reservados para o efeito, até ao limite 

dos lugares fixados;  

c) Fixo - os táxis são obrigados a estacionar em locais determinados e constantes da respetiva licença;  

d) Escala - os táxis são obrigados a cumprir um regime sequencial de prestação de serviço.” 

 

Neste sentido, o Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa fixou, no respetivo artigo 566, n.º 1, os 

seguintes regimes de estacionamento: 

“a) Estacionamento livre, no qual não existe a obrigação de estacionamento, podendo os veículos circular livremente 

à disposição do público; 

b) Estacionamento condicionado, no qual os veículos podem estacionar em qualquer dos locais reservados para o 

efeito, desde que não excedam a respetiva lotação.” 

 

De acordo com o anteriormente informado e considerando que, para efeitos de concurso de atribuição de licenças, 

se torna necessário definir os locais de estacionamento condicionado, são propostos os seguintes: 

a) Freguesia de Salvador e Santa Maria:  

- Alameda Abade Correa da Serra (junto ao Jardim Municipal); 

- Avenida capitães de Abril (junto à Gare) 

b) Freguesia de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo: 

- Vila Nova de São Bento - Largo dos Madalenos; 

- Vale de Vargo: Rua Bernardino Machado; 

c) Freguesia de Vila Verde de Ficalho: Rua Nova; 

d) Freguesia de Pias: Rua João Tiago Coelho; 

e) Freguesia de Brinches: Praça da República; 
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4 – Questões colocadas: 

Respondendo diretamente às questões colocadas, é naturalmente possível atribuir duas licenças para a União de 
Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, bastando para tal que a Câmara Municipal de Serpa, ao 
abrigo das suas competências, altere o contingente fixada na reunião de 27/12/2017, fixando-o em 7 lugares. 

Da mesma forma, também se afigura possível fixar um lugar de estacionamento para a localidade de Vale de Vargo, 
conforme, de resto, já se contempla no ponto anterior da presente informação. 

No entanto, não se considera possível, atento o atual quadro regulamentar, determinar a obrigatoriedade de um táxi 
em regime de permanecia na referida localidade. 

De facto, tal situação só é possível se for determinado o regime de estacionamento fixo (no qual “os táxis são 
obrigados a estacionar em locais determinados e constantes da respetiva licença”). 

Sucede que o já citado artigo 566, n.º 1, do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa, fixou em 
exclusividade os seguintes regimes: 

a) Estacionamento livre, no qual não existe a obrigação de estacionamento, podendo os veículos circular livremente 
à disposição do público, e,  

b) Estacionamento condicionado, no qual os veículos podem estacionar em qualquer dos locais reservados para o 
efeito, desde que não excedam a respetiva lotação. 

Ora, salvo melhor opinião, os regimes de estacionamento em vigor no concelho de Serpa, não permitem que se 
imponha aos taxistas a obrigatoriedade de estacionamento num único local. 

Desta forma, caso se deseje fixar tal regime (fixo), deverá a Câmara Municipal promover previamente a alteração do 
Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa, o que, não sendo impossível nem especialmente difícil, 
é sempre um processo mais moroso. 

 

Em conclusão, renovam-se as propostas anteriormente apresentadas para que: 

a) Ao abrigo do disposto no artigo 16º, nº 1, do Decreto-Lei nº 251/98, de 11 de agosto, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 156/99, de 14 de setembro, Lei nº 106/2001, de 31 de agosto, Decreto-Lei 
nº 41/2003, de 11 de março, Decreto-Lei nº 4/2004, de 6 de janeiro, Lei nº 5/2013, de 22 de janeiro e Lei n.º 
35/2016, de 21 de novembro, a Câmara Municipal aprove os locais de estacionamento condicionado acima 
indicados; 

b) Ao abrigo do disposto no artigo 570º nº 1 do referido Código de Regulamentos e Posturas do Município de 
Serpa, em vigor, e de acordo com o disposto no artigo 14º do Decreto-Lei nº 251/98, de 11 de agosto, com 
as atualizações em vigor, a Câmara Municipal delibera a abertura de concurso para a concessão de 5 
licenças de transporte em táxi, uma em cada freguesia, bem como a aprovação do programa de concurso 
para atribuição de licenças de táxi de acordo com proposta que se anexa; 

Em alternativa, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1, alínea k), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, seja 
deliberado pela Câmara Municipal dar inicio ao processo de revisão do Código de Regulamentos e Posturas do 
Município de Serpa, mais concretamente do Capitulo VII, Titulo IV, Parte Geral, artigos 562º a 590º, 
procedendo-se, nos termos do artigo 98º, do Código do Procedimento Administrativo à devida publicitação do 
início do procedimento.» 

 Deliberação  

De acordo com a proposta do Sr. Presidente, a Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os 
seguintes locais de estacionamento condicionado:  

a) Freguesia de Salvador e Santa Maria:  

- Alameda Abade Correa da Serra (junto ao Jardim Municipal); 

- Avenida capitães de Abril (junto à Gare) 
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b) Freguesia de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo: 

- Vila Nova de São Bento - Largo dos Madalenos; 

- Vale de Vargo: Rua Bernardino Machado; 

c) Freguesia de Vila Verde de Ficalho: Rua Nova; 

d) Freguesia de Pias: Rua João Tiago Coelho; 

e) Freguesia de Brinches: Praça da República; 

 

Mais foi deliberado, por unanimidade, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1, alínea k), da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, dar inicio ao processo de revisão do Código de Regulamentos e Posturas do 

Município de Serpa, mais concretamente do Capitulo VII, Titulo IV, Parte Geral, artigos 562º a 590º.  

 

 

18. Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de apoio financeiro 

O Serviço de Desporto informa que o Centro de Cultura Popular de Serpa irá participar na 2ª fase do 

Campeonato Nacional de Infantis masculinos, com as equipas do CFA Portimão, Núcleo Sporting de 

Olhão, Casa da Cultura de Loulé e Cautchu de Odemira. 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV Anexo I, 

propõem o apoio pontual financeiro de 600,00 € (seiscentos euros) ao Centro de Cultura Popular de 

Serpa para participação na 2ª fase do campeonato nacional de infantis. ---------------------------------------------- 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 17025/2018. -------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir ao Centro de Cultura Popular de Serpa, um subsídio no valor de 600,00 (seiscentos 

euros), para participação na segunda fase do Campeonato Nacional de Infantis. ---------------------------------- 

 

 

19. Assuntos gerais de interesse autárquico  

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos seguintes assuntos: 

 

19.1.AMGAP – Plano de Atividades, Orçamento e PPI para 2018 

Através de email datado de 10 de fevereiro, a AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água 

Público no Alentejo, remete à autarquia, para conhecimento, os documentos previsionais (Opções do 

Plano, PPI e Orçamento para 2018), aprovados na reunião da Assembleia Geral, realizada no dia 8 de 

fevereiro.  

Considerando o elevado número de páginas, os referidos documentos anexam-se à presente ata, dela 

fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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19.2. Grupo Parlamentar do PCP – Aprovado o projeto de resolução do PCP sobre “Acesso dos 

municípios aos Fundos Comunitários para investimento no Ciclo Urbano da Água” 
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19.3. Grupo Parlamentar do PCP – Divulgação da resposta do Governo à pergunta sobre a seca no distrito 

de Beja  
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A Srª Vereadora Paula Pais sugeriu também que seja incluído, para conhecimento, o documento do Grupo 

Parlamentar do PS, sobre os contributos para a Estratégia Portugal 2030, tendo o Sr. Presidente 

concordado com a sugestão.  
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19.4. Grupo Parlamentar do PS – Pedido de contributos para a Estratégia Portugal 2030 
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20. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 54, referente ao dia 20 de 

março do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos. 485.575,96 (quatrocentos e oitenta e cinco 

mil, quinhentos e setenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos) e 203.419,92 (duzentos e três mil, 

quatrocentos e dezanove euros e noventa e dois cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

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

 

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Presidente para distribuir por 

todos os eleitos, para conhecimento, o documento que vai ser enviado às Infraestruturas de Portugal, 

sobre a requalificação urgente da EN 260 que atravessa o concelho de Serpa, fazendo a ligação a 

Espanha, pois apresentada um acentuado estado de degradação do pavimento. O documento será 

acompanhado de um relatório técnico e levantamento fotográfico, solicitando-se uma intervenção de 

conservação nesta estrada, sobretudo no troço entre Vila Nova de S.Bento e Vila Verde de Ficalho. 

Anexa-se à presente ata dela fazendo parte integrante, o referido relatório técnico e fotografias.  

 

Informou ainda que, esteve ontem em Lisboa, para participar em duas reuniões. De manhã, com o 

Secretário de Estado da Agricultura, para tratar do assunto respeitante aos centros de competências, 

transmitindo as dificuldades que são criadas, pois de acordo com a respetiva Portaria, há um 

procedimento a seguir, mas a dificuldade maior reside no facto de que estes centros não têm 

personalidade jurídica, não dispõem de verbas e não têm possibilidade de obter financiamento.  

De tarde, houve reunião na Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, para tratar também do 

centro de competências de produtos em modo biológico e neste momento não existe uma articulação 

perfeita com a estratégia nacional, porque o centro foi criado antes, no entanto, manifestámos 

disponibilidade para aceitar todas as sugestões que nos sejam apresentadas, sendo as mesmas depois 

colocadas a votação.  

Informou ainda que foi solicitada uma reunião ao Ministro para se tratar do assunto do centro de apoio à 

transformação agroalimentar e para abordar também o assunto do arranque de oliveiras, no sentido de 

saber se está definida alguma regra para evitar a continuidade deste problema e também se está prevista 

a monitorização do ar e do solo, se há intenção de fazerem esse trabalho. Pretende-se também solicitar à 

Direção Regional de Agricultura que seja dado conhecimento à autarquia sobre os prédios rústicos 

relativamente aos quais é emitido parecer favorável ao abate das oliveiras. ----------------------------------------- 

 

A Srª Vereadora Paula Pais alertou para a situação de algumas árvores que estão em risco de queda, na 

EN 260, entre a Ponte do Rio Guadiana e a entrada de Serpa, tendo o Sr. Vereador Carlos Alves 

respondido que os proprietários do terreno já foram notificados pela autarquia para resolverem o 

problema. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Vereador António Mariano abordou o assunto relativo à iniciativa, que considera bastante 

interessante, a realizar no domingo, a caminhada “Vamos conhecer o concelho a pé”, mas ficou 

consternado quando verificou que está previsto apenas um autocarro a sair de Serpa, para quem quiser 

participar e questiona por que motivo não foi disponibilizado autocarro para as outras freguesias.  

O Sr. Presidente respondeu que o assunto é articulado com as Juntas de Freguesia e organizado em 

função com as inscrições que vão surgindo.  

 

O Sr. Vereador António Mariano disse ainda que há cerca de um ano, já tinha abordado o assunto de um 

folheto promocional do nosso concelho, elaborado pela região de turismo, cuja única referência no 

concelho, é às Festas das Santas Cruzes, em Vila Nova de S.Bento. Considera que deveria constar 

informação sobre as restantes freguesias do concelho. 

Aquando da reunião em Pias, levantou a questão da necessidade de colocação de uma grelha de 

escoamento na Rua 25 de Abril, mas há outras situações, como é o caso da Rua de Timor e para além de 

Pias, sugere que os serviços da autarquia verifiquem situações idênticas no resto do concelho, para que 

possam ser reparadas, logo que seja possível. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares alertou para a situação do pavimento junto à rotunda da Praceta Florbela 

Espanca, em Serpa, em direção ao Intermarché, com a intensidade das chuvas, os buracos no pavimento 

aumentaram, tendo o Sr. Presidente respondido que está previsto arranjar essa rua na próxima semana. 

 

O Sr. Vereador questionou ainda em que situação se encontra a obra na Rua das Flores, em Brinches e 

para quando se prevê a conclusão da obra da escola do 1.º ciclo. Alertou também para o facto dos 

candeeiros que se encontram na zona dos equipamentos de manutenção em Brinches e na rotunda para 

Pias, não estarem ligados.  

O Sr. Presidente respondeu que já estavam reunidas as condições para a reparação dessa rua, mas 

devido ao facto de ter chovido muito e pela proximidade das festas daquela localidade, optou-se por iniciar 

a obra despois das Festas e quanto à obra na escola, informa que se efetuou a mudança de sala de aulas, 

na semana a seguir ao carnaval e irá solicitar informação aos respetivos serviços, sobre a data de 

conclusão da obra, que está prevista no contrato celebrado com a empresa. --------------------------------------- 

 

 

Respostas às questões colocadas pelos eleitos nas reuniões da Câmara Municipal  

 

Email datado de 8 de março 

«Na sequência da questão colocada pela Srª Vereadora Paula Pais na reunião de 7 de fevereiro, a seguir 

transcreve-se a informação prestada pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica: 
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«Apreciada a questão colocada pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, cumpre esclarecer: 

- No que respeita estritamente os deveres de comunicação da Câmara Municipal de Serpa, verificou-se 

que todas as faturas foram devida e atempadamente comunicadas, através do Portal e-fatura; 

- Para o efeito anexa-se “printscreen” obtido a partir da aplicação SGA – Sistema de Gestão de Água, com 

as datas de todas as comunicações mensais efetuadas; 

Não obstante: 

- Também aos serviços municipais, em particular ao serviço de Atendimento de Águas e Saneamento, 

chegaram no início do corrente ano, os protestos de diversos munícipes que relataram situações idênticas 

à apontada pela Sr.ª Vereadora Paula Pais; 

- Efetuadas as verificações internas ao procedimento adotado ao longo de 2017, não foi possível 

descortinar as razões para o sucedido, sobretudo porque tal situação não se verificou em relação a todos 

os Munícipes; 

- Efetivamente foi verificado pela consulta ao e-fatura de diversos munícipes (obtida a prévia autorização), 

que as faturas foram comunicadas regularmente ao longo de todo o ano; 

- Desta forma, tanto quanto é possível concluir, a situação verificada será integralmente imputável ao 

Serviço de Finanças, por razões que se desconhecem; 

- Entretanto, os serviços estão a acompanhar a situação durante o corrente ano, para, repetindo-se a 

ocorrência, efetuar a necessária comunicação ao Serviço de Finanças e solicitar o devido 

esclarecimento.» 

 

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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Isenções de pagamento de taxas 

 Segunda alteração ao Orçamento – Ratificação  

 Terceira alteração ao Orçamento e primeira alteração ao PPI – Ratificação  

 Quarta alteração ao Orçamento 

 Futebol Clube de Vale de Vargo – Licenciamento do XIV Passeios de BTT – Ratificação  

 Escola de Karaté de Vila Nova de S.Bento – Proposta de apoio financeiro 

 Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Pedido de apoio para o III Trail Ribeira de Limas 

 Associação “Os Filhos de Lumiére – Proposta de apoio para o Projeto Pedagógico “O Mundo à 

Nossa Volta” 

 Escola Profissional Fialho de Almeida – Pedido de parecer sobre cursos profissionais 

 Proposta de protocolo entre a Associação de Atletismo de Beja e a Câmara Municipal de Serpa 

 Declaração de interesse público municipal da empreitada de Adução ao Eixo Serpa-Moura 
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 Licença especial para construção na Horta do Joaquim António, em Serpa – Declaração de 

caducidade 

 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – Regimento interno do Conselho Geral 

 Prestação de serviços na área dos seguros – Contrato adicional  

 Proposta de atribuição do lote n.º34A da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento 

 Venda em hasta pública da Casa dos Magistrados  

 Proposta de abertura de concurso para atribuição de licenças de táxi num lugar do contingente 

nas freguesias do concelho 

 Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de apoio financeiro 

 Assuntos gerais de interesse autárquico  

 Resumo Diário da Tesouraria 

 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H50 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 6/2018 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 21 de março 
 

 

 

ANEXO 1 –  Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa -  Regimento do Conselho Geral  

 

 

ANEXO 2 – Venda em hasta pública da Casa dos Magistrados 

 

 

ANEXO 3 – AMGAP – Plano de Atividades, Orçamento e PPI para 2018 

 

 

ANEXO 4 – Documento sobre a requalificação urgente da EN 260, remetido à Infraestruturas de Portugal. 

 

 

 

 


