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ATA N.º 7/2018 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 4 de abril 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 7/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 4 

 DE ABRIL DE 2018 

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 4 de 

abril 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 6/2018 

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 6, relativa à reunião realizada no dia 21 de março, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade, após as alterações solicitadas pela Srª 

Vereadora Paula Pais numa das suas intervenções. ---------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Licenças de recinto itinerante 

4. Emparcelamento simples de prédios rústicos em Serpa – Requerente: Marília Taveira Prazeres 

Tavares de Almeida 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua da 

Ladeira, n.º 2 em Serpa 

6.  Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua do 

Vale, n.º 8 em Brinches  

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua Dr. 

António Pedro Alho Rogado, n.º 16 e 22, em Pias 

8. Declaração de caducidade do processo das obras de alteração e ampliação na Rua do Penedo 

Gordo, n.º 63 em Vila Nova de S.Bento 

9. Declaração de caducidade do processo de obras sita na “Mota”, em Vale de Vargo 

10. Destaque de parcela do prédio rústico denominado “Barbuda”, em Serpa 

11. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Parreira, n.º 9 em Serpa – Anúncio 

n.º15003 
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12. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua das Amendoeiras, n.º 5 em Serpa – Anúncio 

n.º 12554 

13. Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” – Pedido de apoio financeiro 

14. Comissão de Festas de Pias – Festas da Mina da Orada 

15. Centro de Cultura Popular de Serpa – Atribuição de subsidio  

16. Centro de Cultura Popular de Serpa – Candidatura ao Programa de Reabilitação de Instalações 

Desportivas 

17. 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. Entrada Evento/Data Licença Taxa 

Comissão Festas de Ficalho 3995 
2018.03.15 

Brincadeira com vacas 
9 de abril 

Recinto 
improvisado 

15,00€ 

Comissão Festas de Ficalho 3764 
2018.03.12 

Festas da localidade 
6 a 9 de abril 

Recinto 
improvisado 

15,00€ 

Versão Inesperada-Associação de 
Festas 

4513 
2018.03.26 

Festas de Serpa 
29 março a 3 abril 

Recinto 
improvisado, ruido, 

ocupação de via 
pública 

 
70,00€ 

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Serpa 

4682 
2018.03.28 

Festival taurino 
31 de março 

Itinerante 15,00€ 

Comissão de Festas das Santas 
Cruzes 

4519 
2018.03.26 

Festas de V.N.S.Bento 
26 abril a 2 de maio 

Recinto 
improvisado e ruído  

35,00€ 

 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

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

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

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

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Data do despacho  

Versão Inesperada 
Associação de 

Festas 

Espetáculo de 
variedades na 
Praça da República  
 

3989 
2018.03.15 

31 de março a 
2 de abril 

 
2018.03.26 
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Versão Inesperada 
Associação de 

Festas 

Baile no Altinho, 
Serpa 

3991 
2018.03.15 

3 de abril  
2018.03.26 

 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, de acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do 

Decreto-Lei n.º 309/2002 de 16/12, com as alterações introduzidas pelo D.L. 268/2009 de 29/09, autorizar 

a emissão das seguintes licenças de recinto improvisado: 

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Comissão de Festas 
de Ficalho 

Variedades 
 

3761 
2018.03.12 

6 a 9 de abril 

Comissão de Festas 
de Pias 

Baile – Festa Mina 
da Orada 

3617 
2018.03.09 

7 de abril 

Comissão Festas de 
Ficalho 

Brincadeira com 
vacas 

3994 
2018.03.15 

9 de abril 

Comissão de Festas 
das Santas Cruzes 

Espetáculos de 
variedades, em 

V.N.S.Bento 

4374 
2018.03.22 

26 de abril a 2 
de maio 

 

 

3. Licenças de recinto itinerante  

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

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

respeitantes ao licenciamento de recinto itinerante: -------------------------------------------------------------------- 

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Data do despacho  

José Luís Mendonça Carrocel Kanguru 4637 
2018.03.27 

30 de março a 
2 de abril 

2018.03.28 

Jaime Ricardo Rosa 
Bicho 

Carrossel Pista 
Infantil 

4671 
2018.03.28 

30 de março a 
2 de abril 

2018.03.28 

Associação dos 
Bombeiros 

Voluntários de Serpa 

Festival Taurino, 
Serpa 

4354 
2018.03.21 

31 de março 2018.03.28 

Diamantino José 
Maldonado 

Carrinhos de 
choque, Serpa 

4611 
2018.03.27 

30 de março a 
3 de abril 

2018.03. 27 

 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, de acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do 

Decreto-Lei n.º 309/2002 de 16/12, com as alterações introduzidas pelo D.L. 268/2009 de 29/09, autorizar 

a emissão das seguintes licenças de recinto itinerante: 
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Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

José Luís Mendonça Carrossel  Kanguru 
em Vila Verde de 

Ficalho 

4639 
2018.03.27 

 
7 e 8 de abril 

Francisco Manuel 
Rosa Bicho 

Carrossel infanil 
“Lusitano” em Vila 
Verde de Ficalho 

4702 
2018.03.28 

 
6 a 8 de abril 

Jaime Ricardo Rosa 
Bicho 

Pista infantil em Vila 
Verde de Ficalho 

4672 
2018.03.28 

6 a 8 de 
abril 

 

 

4. Emparcelamento simples de prédios rústicos em Serpa – Requerente: Marília 

Taveira Prazeres Tavares de Almeida 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, nos termos do disposto no n.º 1 do 

artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 9.º da Lei 111/2015, de 27/08 (regime da estruturação fundiária), é requerida 

por Marília Taveira Prazeres Tavares de Almeida, na qualidade de cabeça de casal e por Maria José Rosa 

Felício Bule, na qualidade de proprietária, certidão de aprovação do projeto de emparcelamento simples, 

resultante do redimensionamento/reconfiguração dos prédios rústicos confinantes: 

A - Denominado “À Horta dos Banhos”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º1568/20040511, inscrito na matriz sob o art.º 117 da secção 1H da união de freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), com 39,8195hectares, cultura arvense de sequeiro (resultou da divisão do 

art.º110 da secção H da extinta freguesia de Santa Maria); 

B - Denominado “Herdade do Gago”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. 

º2290/20110527, inscrito na matriz sob o art. º42 da secção K da freguesia de Santa Maria. 

Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa, os prédios acima referidos encontram-se afetos aos “Espaços 

agrícolas de regadio” (carta de ordenamento), na “Reserva Agrícola Nacional - RAN”, no “Perímetro 

Hidroagrícola” e minoritariamente na Reserva Ecológica Nacional (carta de condicionantes). 

Parcialmente dentro do perímetro urbano de Serpa, em solo rural complementar – espaços agrícolas de 

regadio (planta de zonamento). 

Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples, resultante da permuta de 8,766hectares 

do prédio rústico (A), com 9,855hectares do prédio rústico confinante (B), e de acordo com as plantas 

anexadas, não interfere com cursos de água e respetivos leitos e margens, nem com construções 

existentes nos prédios rústicos e “permite maximizar o aproveitamento dos pivots com rotação 360º, 

aumentando assim a área de cultura a regar e reduzindo os custos de instalação dos mesmos”, conforme 

parecer favorável, emitido pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (ref. 

OFIC/46/2012/DAI de 18/12). 

De acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 4 da Lei 111/2015, de 27/08 — “Podem ser desenvolvidas 

operações de emparcelamento rural sempre que a localização, a fragmentação, a dispersão, a 

configuração ou a dimensão dos prédios rústicos impeçam ou dificultem o desenvolvimento das atividades 
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agrícolas ou florestais, a conservação e salvaguarda dos recursos e dos valores naturais, da 

biodiversidade e da paisagem. 

Ainda de acordo com o n. º3 — A superfície máxima resultante do redimensionamento de explorações 

agrícolas ou florestais com vista à melhoria da estrutura fundiária da exploração é fixada por portaria do 

membro do Governo responsável pela área do desenvolvimento rural (Portaria n.º 219/2016 de 9 de 

agosto – terreno de sequeiro: 180hectares). 

Pelo atrás exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º 3 do art.º 9.º da 

Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, e para efeitos do estabelecido no n.º 2 do art.º 9.º, propõem que o 

presente projeto de emparcelamento simples seja aprovado em reunião de Câmara e se proceda à 

emissão da certidão requerida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 

emparcelamento simples, dos prédios acima descritos. ------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na 
Rua da Ladeira, n.º 2 em Serpa 

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

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

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

conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria acima transcrito. 
 

 
6.  Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na 

Rua do Vale, n.º 8 em Brinches  
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara municipal pode a todo o tempo, 
oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de 
conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. 
Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 
elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

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

 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na 
Rua Dr. António Pedro Alho Rogado, n.º 16 e 22, em Pias 

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

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

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

conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

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

 

 

8. Declaração de caducidade do processo das obras de alteração e ampliação na Rua 

do Penedo Gordo, n.º 63 em Vila Nova de S.Bento 

A Divisão de urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 24 de março do corrente 

ano, refere que o licenciamento do processo 03/2016/247, visando obras de alteração/ampliação de uma 

habitação, foi aprovado na data de 29/12/2016, dispondo o requerente (José Carrasco Pica), do prazo de 
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um ano ao abrigo do disposto no artº 76º do RJUE para requerer o alvará de Licença de Construção até a 

data de 24/11/2017. 

- Findo o prazo acima referido, sem que o requerente tenha solicitado a emissão do respetivo alvará ou 

seja solicitado prorrogação do referido prazo, deverá ser declarada a caducidade do procedimento 

antecedida da respetiva audiência de Interessados 

- Cumprido o prazo de audiência de interessados previsto nos artºs 121º e 122º do CPA, sem que a 

requerente se tenha pronunciado, e nos termos do nº 2 do artº 71 do RJUE proponho que seja declarada a 

caducidade do processo e que o mesmo passe à situação de arquivo. 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade 

do processo respeitante à obra de alteração/ampliação, na Rua do Penedo Gordo, n.º 63 em Vila Nova de 

S.Bento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

9. Declaração de caducidade do processo de obras sita em “Mota”, em Vale de Vargo 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que, em sede de pronúncia de 

interessados, ao abrigo do disposto nos artºs 121º e 122º do CPA, no âmbito da proposta de declaração 

de caducidade do procedimento, foi a titulo excecional o procedimento suspenso por um prazo de 180 

dias, por forma a que fosse possível ao requerente (M.J.S., Ldª) solicitar a emissão de alvará de obra. 

Na presente data vêm o requerente solicitar nova prorrogação de prazo para o mesmo efeito. 

Analisada a pretensão do requerente, e tendo em conta que a suspensão acima referida foi concedida a 

título excecional, uma vez que no âmbito do procedimento na fase em questão, o regime de prorrogações 

não é aplicável, considera-se que à data atual não será viável acolher o pedido formulado. 

Assim, não tendo o requerente dado cumprimento ao estabelecido no âmbito da pronúncia de 

interessados, propõem que seja declarada a caducidade do processo e que o mesmo passe à situação de 

arquivo. 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade 

do processo respeitante à obra de construção de casão agrícola, sito em “Mota”, Vale de Vargo. ------------- 

 

10. Destaque de parcela do prédio rústico denominado “Barbuda”, em Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que, pretende a requerente (Marta 

Alexandra da Silva Reis), na qualidade de proprietária, proceder ao destaque de uma única parcela dentro 

do perímetro urbano de Serpa, no prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º2004/19970106, da extinta freguesia de Salvador, inscrito na matriz predial sob o artigo 61 da secção J 

da união de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), com 1500,00m2 de área total/descoberta. 
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No Plano Diretor Municipal em vigor, o prédio rústico insere-se na seguinte classe de espaço: 

Planta de ordenamento – “espaços centrais e residenciais de expansão – nível 1”; 

 
 

 

Plano de Urbanização de Serpa em vigor, insere-se na seguinte classe de espaço: 

Planta de zonamento – “espaços residenciais propostos - RP4” 

 
No prédio rústico anteriormente descrito, pretende-se proceder ao destaque de uma única parcela, com as 

seguintes características: 

PARCELA A DESTACAR - Confina com a via pública, pela estrada de S. Brás; 

Área total de terreno/descoberta com 670,00m2; 

Coeficiente de ocupação – 0,8 

Confrontações: 

Norte – José Chorão; 
Sul – parcela remanescente; 
Nascente – estrada de S. Brás; 
Poente – Mariana Varela Féria. 

 

PARCELA RESTANTE - Confina com a via pública, pela estrada de S. Brás; 
Área total de terreno/descoberta com 830,00m2; 
Coeficiente de ocupação – 0,8; 
Confrontações: 
Norte – Parcela destacada; 
Sul – Mariana Varela Féria; 
Nascente – estrada de S. Brás; 
Poente – Mariana Varela Féria. 
 
Conforme disposto no n. º4 do art.º 6 do Decreto-Lei n. º555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09/09 “Os atos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela 
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de prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano estão isentos de licença, desde que as 

duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos.” 

Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque cumprem os requisitos previstos 

no Plano Diretor Municipal em vigor e confrontam com arruamentos públicos, cumprindo o disposto no n.º4 

do art.º6 do referido Decreto-Lei, encontrando-se o destaque de uma única parcela, isento de licença, 

propondo-se que o pedido de certidão de destaque, seja deliberado em Reunião de Câmara. 

Mais informam que, conforme disposto no n.º 6 do referido Decreto-Lei: 

“6 — Nos casos referidos nos n.ºs 4, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário 

novo destaque nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. 

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.ºs 5 e 6 

devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser 

licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. 

8 — O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstos, da 

observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos 

municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições de utilidade pública, as 

normas técnicas de construção, as de proteção do património cultural imóvel, e a obrigação de 

comunicação prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que estabelece 

o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do destaque 

constitui documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada. -------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o destaque de parcela no 

prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2004/19970106, da extinta freguesia 

de Salvador, inscrito na matriz predial sob o artigo 61 da secção J da União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), nos termos acima descritos. --------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Parreira, n.º 9 em Serpa – 

Anúncio n.º15003 

 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis de 
Serpa  
NIF/NIPC - 600007634  
 
E-mail - registos.serpa@irn.mj.pt  
Telefone - 284540280  
Endereço - Rua José Maria da Graça Afreixo, Serpa  
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Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

ANA MARIA VASQUES DOIDINHO PROENÇA 130649767 

MARIA MANUELA ROCHA FRANCO LEAL 128528001 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

CARMEN SILVIA CHISALITA 258499869 

LAURINDA ALVES MEDEIROS GARCIA GUERREIRO 166521949 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ----  
Descrição em Ficha - 562  
Artigo Matricial - 2225  
Quota Parte - ---- ; Fração Autónoma - ----  
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 25 m2  
Área Total - ---- m2  
Arrendado - Não ; Destino - Habitação    
 
Localização do Imóvel  
Endereço - Rua da Parreira, nº 9  
Distrito - Beja ; Concelho – Serpa; Freguesia - Serpa (Santa Maria)  

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda  
Preço – 20.000 ; Moeda - Euros  
Data previsível do negócio - 04-04-2018  
Observações - ----  
 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que, apesar da habitação 

se localizar numa zona privilegiada, dentro da área de influência do Plano de Salvaguarda, em zona 

classificada, atendendo às características do imóvel, as que são possíveis de analisar, face aos elementos 

disponibilizados, e ao valor do prédio 20 000 Euros, sugerem que a Câmara não exerça o direito de 

preferência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

venda do imóvel, sito na Rua da Parreira, n.º 9 em Serpa, pelo valor proposto de 20.000 (vinte mil euros).  
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12. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua das Amendoeiras, n.º 5 em 

Serpa – Anúncio n.º 12554 

Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - CRPCOMBEJA  
NIF/NIPC - 600004490  
E-mail - predial.beja.@irn.mj.pt  
Telefone - 284310960  
Endereço - Praça do Ultramar, Beja  

 
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Maria Joana Pepe Ferreira Almada 709135378 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

António Francisco Guilherme 140267360 

Maria de Fátima Gulherme e Menezes 137325835 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro -----  
Descrição em Ficha -1921  
Artigo Matricial - 314  
Quota Parte - ---- ; Fração Autónoma - ----  
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 24 m2  
Área Total - 24 m2  
Arrendado - Não ; Destino - Habitação    

 
Localização do Imóvel  
Endereço  - Rua das Amendoeiras, nº 5,  
Distrito – Beja; Concelho - Serpa ; Freguesia - Serpa (Salvador)  
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda  
Preço – 33.000  Moeda Euros  
Data previsível do negócio - 16-03-2018  
Observações - ----  

 

Sobre este pedido, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que, apesar da 

habitação se localizar numa zona privilegiada, dentro da área de influencia do Plano de Salvaguarda, 

atendendo às características do imóvel, as que são possíveis de analisar, face aos elementos 

disponibilizados, e ao valor do prédio 33.000 Euros, sugerem que a Câmara não exerça o direito de 

preferência.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 



ATA N.º 7/2018 

4 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 21 

 Deliberação 

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

venda do imóvel, sito na Rua das Amendoeiras, n.º 5 em Serpa, pelo valor proposto de 33.000 (trinta e 

três mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

13. Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” – Pedido de apoio financeiro 

Os Serviços de Cultura informam que o Grupo Coral Feminino “As Flores do Chança”, solicita apoio 

financeiro para as suas atividades a desenvolver durante o ano de 2018, mais concretamente para as 

deslocações, aquisição de vestuário e calçado e outras iniciativas. 

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

atribuição de um subsídio de 1 000 euros para apoio às atividades a desenvolver em 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 Grupo Coral Feminino “Flores do Chança”, um subsídio no valor de 1.000 (mil 

euros) para apoio na aquisição de vestuário, calçado e atividades a realizar no corrente ano. ------------------   

 

 

14. Comissão de Festas de Pias – Festas da Mina da Orada 

Na reunião da Câmara de 27 de dezembro de 2017, foi deliberado atribuir à comissão de festas da Mina 

da Orada, para a realização da festa da localidade, nos dias 7 e 8 de abril de 2018, um subsídio de 

767,00€. 

Conforme indicação registada em ata, remetida pela Comissão de Festas de Pias, no dia 22 de março, a 

festa da Mina da Orada será organizada pela Comissão de Festas de Pias, pelo que propõe o Serviço de 

Cultura, que o subsidio atribuído seja transferido para esta comissão. ------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação proferida na 

reunião realizada no dia 27 de dezembro de 2017, respeitante à atribuição do subsídio à Comissão de 

Festas de Nª Sr.ª dos Prazeres e atribuir à Comissão de Festas de Pias, um subsídio no valor de 767,00 

(setecentos e sessenta e sete euros), para apoio na realização da Festa da Mina da Orada. ------------------- 

 

15. Centro de Cultura Popular de Serpa – Atribuição de subsidio  

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

campeonato nacional de juvenis masculinos, com as equipas do Évora Andebol Clube, Costa Oiro Lagos, 

Ginásio de Sines e NA Redondo.  
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 Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV Anexo I, 

propõe 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 juvenis. ------------------------------------------------------ 

 

 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 2ª fase do campeonato nacional de juvenis. ------------------------------ 
 

 

16. Centro de Cultura Popular de Serpa – Candidatura ao Programa de Reabilitação de 

Instalações Desportivas 

O Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID 2018), do Instituto Português do Desporto 

e Juventude tem como prioridade promover a modernização e reabilitação do parque desportivo dos 

Clubes e das Associações de Base Local, sendo, por conseguinte, aberto apenas ao movimento 

associativo. São comparticipadas intervenções até 50% do total das despesas elegíveis constantes no 

orçamento apresentado pelas entidades candidatas, no valor máximo de 50.000,00€.  

 

Neste quadro, o CCPS - Centro de Cultura Popular de Serpa está a concretizar uma candidatura para 

requalificação do Pavilhão Carlos Pinhão, designadamente a remodelação do pavimento desportivo em 

madeira, afagamento, repintura das marcas de jogo e o acabamento da superfície de jogo. Trata-se de um 

problema já diagnosticado e ao qual, atendendo à taxa de utilização elevada deste equipamento, é 

necessário dar resposta, sendo que a intervenção tem um custo estimado de 23.818,75 € (sem IVA). 

 

As Normas do Programa estabelecem que é necessária uma declaração do proprietário “autorizando a 

realização das intervenções a efetuar no âmbito do programa, garantindo a permanência do 

clube/associação naquelas instalações durante 10 anos a contar da data de conclusão da obra”. Trata-se, 

assim, de uma declaração para efeitos de instrução do processo da candidatura. 

 

De acordo com o artigo 33º, n.º 1, alínea g), da lei 75/2013, de 12 de setembro, é competência da CM 

"Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG", pelo que a competência de 

ceder as instalações ao Centro de Cultura Popular de Serpa pelo período de 10 anos e a autorização para 

executar as obras candidatadas será da Câmara Municipal.  

 

Uma vez que o prazo de submissão da candidatura é até ao dia 2 de abril, foi feita a referida declaração 

nos moldes indicados, pelo que se solicita a necessária ratificação por parte da Câmara Municipal. 
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 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, 

n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Presidente, 

respeitante à declaração emitida no âmbito da candidatura efetuada pelo Centro de Cultura Popular de 

Serpa: 
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O Sr. Vereador Manuel Soares questionou se o CCPS entra com alguma verba e, face à cedência pelo 

período de dez anos, se fica salvaguardada a utilização do pavilhão por parte de outras 

associações/entidades.  

Quanto à primeira questão, o Sr. Presidente respondeu que não e disse que está salvaguardada a 

utilização do pavilhão por parte de outras associações e entidades. ---------------------------------------------------- 

 

 

17. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 61, referente ao dia 29 de 

março do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos. 236.662,65 (duzentos e trinta e seis mil, 

seiscentos e sessenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos) e 193.972,52 (cento e noventa e três mil, 

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

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

 

 

Resposta às questões colocadas por um munícipe na sessão da Assembleia Municipal de 19 de 

dezembro de 2017 

 Email enviado no dia 22 de março  

«Para vosso conhecimento, a seguir transcreve-se a informação enviada hoje, por email, ao Sr. Carlos 
Valente, na sequência da questão levantada sobre a contratação de seguros, na última sessão da 
Assembleia Municipal: 
 

«Na sequência da questão que colocou na sessão da Assembleia Municipal, realizada no dia 28 
de fevereiro do corrente ano, respeitante à contratação de seguros da autarquia, a seguir 
transcreve-se a informação prestada pelos respetivos Serviços da Câmara Municipal: 
 

Relativamente à informação solicitada pelo Sr. Carlos Manuel Abraços Valente, na reunião da 
Assembleia Municipal de 28/02/208, cumpre prestar os seguintes esclarecimentos: 

- Desde há vários anos que a Câmara Municipal de Serpa tem adquirido a prestação de serviços 
na área dos seguros mediante concurso publico; 

- Assim foi no ano de 2009 (Concurso Público n.º 21/2009), na sequência do qual foram os 
serviços adjudicados à seguradora Allianz, pelo período de 3 anos, com início em 2010; 

(Importa esclarecer que também a seguradora Fidelidade se apresentou a concurso). 

- Assim foi ainda no ano de 2013 (Concurso Público Internacional n.º 9/2013), tendo os serviços 
sido adjudicados novamente a seguradora Allianz, por idêntico período de 3 anos; 

(Também neste procedimento a seguradora Fidelidade apresentou proposta). 

- Também no ano de 2016, se procedeu à abertura de procedimento para a aquisição de serviços 
no ramo dos seguros (Concurso Público Internacional n.º 30/2016), relativamente ao qual importa 
prestar os seguintes esclarecimentos adicionais: 
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- Por informação de 22/03/2016 (Doc. referência 2557/2016), foi remetida a reunião da Câmara 
Municipal de Serpa, proposta para Aquisição de Serviços na Área dos Seguros, com o preço base 
de € 264.000,00€, que foi aprovada por deliberação unânime de 30/03/2016; 

- Na preparação das peças do procedimento procurou-se integrar a totalidade (ou pelo menos o 
maior leque possível) de matérias, de forma a evitar a posterior contratação avulsa de seguros; 

- Desta forma foi possível integrar, nomeadamente, as seguintes matérias, que nos anos 
anteriores tinham sido objeto de contratação individual: 

                - Academia Sénior; 

                - Projeto “Gente em Movimento”; 

                - Cortejo Histórico e Etnográfico; 

                - Exposições diversas,  

   - Etc. 

- Considerando o alargamento do objeto do procedimento, procedeu-se ao correspondente 
aumento estimado do preço base do procedimento (de 226 000,00€ em 2013, para 264 000,00€ 
em 2016); 

- Não obstante, o novo preço base veio a revelar-se pouco atrativo para a maioria das 
seguradoras, tanto que, após conclusão do prazo para apresentação das propostas, apenas uma 
empresa se havia apresentado ao Concurso Publico Internacional, mais concretamente a 
Açoreana Seguros, S.A.; 

- Acresce que, durante a apreciação da respetiva proposta, verificou-se a existência de matérias 
às quais a proposta apresentada não dava resposta e outras às quais não dava resposta nos 
exatos termos exigidos nas peças do procedimento; 

- Em conformidade, o júri do Procedimento propôs a não adjudicação do procedimento e a 
revogação da decisão de contratar, nos termos dos artigos 79º, n.º 1, alínea b), e 80.º, n.º 1, do 
Código dos Contratos Públicos, conforme melhor justificado no documento referência 5503/2016; 

- Proposta que mereceu aprovação por deliberação unânime da Câmara Municipal de Serpa, de 
22/06/2016. 

- Uma vez que o procedimento ainda em vigor, anteriormente adjudicado à Allianz, cessava no dia 
30/06/2016, verificou-se a absoluta impossibilidade de proceder à abertura de novo procedimento 
na modalidade de concurso público; 

- Desta forma, os serviços socorreram-se do procedimento previsto no artigo 24º, n.º 1, alínea b), 
do Código dos Contratos Públicos, e, pelo documento referência 5147/2016, foi proposta a 
abertura de novo procedimento, na modalidade de Ajuste Direto;  

- A proposta de abertura de novo procedimento foi apreciada na mesma reunião da Câmara 
Municipal de Serpa de 22/06/2016 e aprovada novamente por unanimidade; 

- Na abertura do novo procedimento foram especialmente observadas as exigências legais e de 
carácter excecional do mesmo procedimento, em particular: 

                a) O caderno de encargos não foi alterado relativamente ao procedimento anterior 
(Concurso Público Internacional 30/2016) mantendo-se exatamente os mesmos ramos e 
coberturas; 

                b) Não foi alterado o preço base (264 000,00€); 

                c) Foram convidadas todas as empresas que se haviam apresentada no procedimento 
anterior (sendo no caso concreto apenas a Açoreana Seguros S.A.) 



ATA N.º 7/2018 

4 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 26 

- Na sequência do procedimento de Ajuste Direto n.º 48/2016, a prestação de serviços na área de 
seguros foi adjudicada à empresa Açoreana Seguros S.A., por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara de 30/06/2016, posteriormente ratificado por deliberação unânime da Câmara Municipal 
de Serpa de 06/07/2016, assim se garantindo a continuidade na prestação dos serviços; 

- A adjudicação do procedimento de Ajuste Direto (em tudo igual ao Concurso Público 
Internacional 30/2016), deu-se pelo valor de 262 569,74€, inferior ao preço base de ambos os 
procedimentos (264 000,00€) e pelo qual nenhuma outra seguradora quis apresentar proposta.» 

 
Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, começou por intervir a Srª Vereadora Paula 

Pais para solicitar o ponto da situação relativamente aos passadiços do Pulo do Lobo, no sentido de saber 

se já houve entendimento com o proprietário dos terrenos e relativamente ao Palácio do Marquês, face à 

degradação em que se encontra o muro, gostaria de saber se existe algum protocolo com os proprietários 

que permita a utilização do jardim por parte do público, conforme já tinha sido referido, numa anterior 

reunião, pelo Sr. Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente começou por informar que não se realizou a reunião que estava agendada para Lisboa, 

mas na reunião que decorreu em Serpa, com o representante dos proprietários, este informou que estão a 

aguardar o resultado de uma candidatura que fizeram para execução das cercas e sendo aprovada, a 

Câmara iria suportar o valor que a candidatura não contempla, seria neste âmbito que a Câmara pretendia 

fazer o protocolo, seria vantajoso para ambas as partes.   

Quanto ao Palácio do Marquês, informa que já houve algumas reuniões e mantém-se a proposta inicial, a 

Câmara fazia uma primeira intervenção no jardim e em troca poderia o mesmo ser aberto ao público e 

numa segunda fase seria feita uma intervenção na fachada do edifício. Contudo, continuamos a 

acompanhar a situação do muro, através a realização de vistorias e insistência junto dos proprietários para 

que seja reparado. Contudo, talvez na próxima semana haja possibilidade de se realizar uma reunião com 

os proprietários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador António Mariano para solicitar o ponto da situação relativamente 

à aquisição das máquinas para a monda térmica.  

Referiu-se ainda à existência de uma antena, propriedade da Radio Guadalupe, que se situa no Alto de 

S.Gens, está desativada e sem qualquer iluminação e devido à sua altura pode tornar-se um perigo para a 

aproximação de alguma avioneta. Embora não seja assunto da competência da Câmara, mas sugere que 

seja notificado o proprietário, para que proceda à sua remoção (e, no caso de eventual notificação, 

entregou ao Sr. Presidente um documento com os dados das pessoas que poderão ser contatadas).  

Alertou também para a situação de uma habitação, perto da estrada de S.Brás, que ficou inundada 

aquando das últimas cheias, porque recebe toda a água que vem da zona do Alto de S.Gens, tendo nessa 

altura, a Câmara feito uma intervenção que minimizou os prejuízos, mas atendendo à situação em que se 

encontra atualmente o terreno circundante dessa habitação, se houver outra intempérie, ficará novamente 

inundada.  
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Pergunta também em que situação se encontra o Posto de S.Marcos, na sequência do protocolo 

celebrado com a Rota do Guadiana, mas que atualmente está sem atividade.   

 

O Sr. Presidente começou por responder à questão das máquinas para a monda térmica, informando que 

já foram solicitados orçamentos e pretende-se avançar este ano, com a aquisição de uma máquina para 

utilização por parte da Câmara e no próximo ano será adquirida outra para utilização das Juntas de 

Freguesia, no âmbito da descentralização de competências. 

Quanto à antena, diz que é um assunto que já tinha sido questionado e os respetivos serviços irão verificar 

o assunto com os proprietários. 

No que se refere à habitação que foi inundada aquando das ultimas cheias, diz que irá solicitar ao Serviço 

de Proteção Civil que verifique a situação atual nessa zona da encosta de S.Gens.  

Relativamente ao Posto de S. Marcos, disse que a Câmara irá contatar a Rota do Guadiana para solicitar 

o ponto da situação, na sequência do protocolo que foi celebrado.   

 

O Sr. Vereador Manuel Soares solicitou informação sobre a atual situação das obras da ETAR de A-do-

Pinto e questionou também se a Câmara já tem ideia de quanto irá ser a manutenção de todas as ETAR´s. 

Alerta para a situação da Estrada de S.Marcos (CM 520), que teve uma intervenção em 2004/2005 e tem 

havido diligências por parte dos proprietários dos terrenos, para o arranjo das vedações, pois os animais 

podem ir para a estrada e provocar algum acidente. 

Questionou ainda se já foram efetuadas as nomeações para os Chefes de Divisão, na sequência da nova 

estrutura orgânica dos serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que já foram efetuadas as seguintes nomeações temporárias, a 

que se seguirá depois os respetivos concursos públicos: 

- Gabinete de Ação Social e Educação – Drª Sara Romão 

- Divisão de Cultura e Património – Arq.ª Maria Manuel Oliveira 

- Unidade de Gestão Financeira – Drª Catarina Correia 

Mantém-se as nomeações que já existiam do Eng.º Carlos Ferreira, Drª Ana Margarida Raposo, Dr. Rui 

Costa e Arqª Maria José Moreira.  

 

Sobre a ETAR de A-do-Pinto diz que está praticamente concluída, mas será solicitada informação mais 

concreta aos respetivos serviços. Quanto à manutenção, diz que convém que seja feita por técnicos com 

conhecimentos nessa área e será a mesma empresa que faz a manutenção para a Águas do Alentejo. 

No que se refere à Estrada de S.Marcos, diz que já foram resolvidas muitas situações, faltando apenas 

resolver a situação de um monte, mas se houver algum contato em concreto, solicita que seja transmitida 

à Câmara essa informação.  
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Período de Intervenção do Público  

Encontrava-se presente na reunião, o Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S.Bento, que 

referiu o facto de, no ano passado, aquando da reunião do Executivo realizada em Vila Verde de Ficalho, 

ter solicitado informação sobe os critérios de atribuição de apoio às associações, mas ainda não obteve 

essa informação.  

Solicita também informação sobre os custos das Festas de Serpa no corrente ano, pois consegue-se 

saber o valor do subsidio atribuído pela Câmara para as festas das freguesias, mas não existe informação 

sobre os valores gastos pela autarquia na Festa de Serpa.  

Diz ainda que continua por arranjar a Rua Dr. Alberico Nunes Figueiredo, em Vila Nova de S.Bento. 

Questionou ainda se não seria possível existir mais do que uma ARU no nosso concelho, sugerindo que 

poderia ter sido candidatada uma ARU para a Mina da Orada.  

Questiona sobre a colocação da numeração romana no depósito de água de Vila Nova de S.Bento, que 

tinha sido retirada, assunto que já tinha sido abordado numa anterior reunião da Câmara. 

 

O Sr. Presidente começou por responder à questão sobre os critérios de atribuição de subsídios às 

associações e clubes, referindo que eles se encontram disponíveis no site da autarquia, mas serão 

também transcritos na ata desta reunião. 

Em relação à Festa de Serpa, a Câmara Municipal assume os custos com a iluminação (entre 14.000 e 

15.000 euros), o fogo de artificio (cerca de 16.000 € que inclui o fogo da Páscoa e das comemorações do 

25 de Abril) e o cortejo histórico/etnográfico e este último com o apoio das juntas de freguesia e de muitos 

particulares. 

Quanto à Rua Alberico Nunes Figueiredo será arranjada após a realização das Festas das Santas Cruzes, 

tal como está previsto no plano de obras aprovado na reunião da Câmara Municipal e sobre a numeração 

do depósito, diz que, quando houver oportunidade, será restituída.  

No que diz respeito à ARU – Área de Reabilitação Urbana, não seria possível candidatar para a Mina da 

Orada, uma vez que não é espaço do domínio público, são terrenos privados. -------------------------------------- 

 

 

Excerto do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, aprovado pela Assembleia 

Municipal, em sessão realizada no dia 22 de dezembro de 2008, sob proposta da Câmara Municipal 

em reunião de 3 de dezembro de 2008: 

 

«Capítulo III - Apoios à execução de Planos de Actividades 
Artigo 6º 

Os apoios definidos no presente capítulo destinam-se a contribuir para a concretização de actividades 
inscritas em plano anual, pelas associações candidatas e podem assumir as formas de 
comparticipação financeira, apoio técnico, logístico ou de outra natureza. 
 

Artigo 7º 
Podem candidatar-se a estes apoios as associações que reúnam as seguintes condições: 
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a) Possuam sede no concelho de Serpa; 
b) Apresentem plano de actividades e orçamento anual ou de época desportiva nos prazos 
definidos no presente regulamento; 
c) Apresentem relatório de actividades e contas relativo ao ano ou época desportiva anterior; 
d) Tenham a situação dos órgãos sociais regularizada de acordo com os seus estatutos. 
 

Artigo 8º 
As candidaturas deverão ser apresentadas dentro dos prazos seguintes: 

a) Até 31 de Janeiro para as associações cujo período de actividade coincide com o ano civil; 
           b) Até 15 de Setembro para as associações cuja actividade se rege por época desportiva ou 

temporada. 
 

Artigo 9º 
A definição dos apoios a atribuir terá em conta os seguintes critérios gerais: 

a) Existência de protocolo de cooperação com a Câmara Municipal; 
b) Importância das actividades para o desenvolvimento da comunidade; 
c) Atitude de cooperação com outras associações e outros agentes da comunidade; 
d) Contribuição para o desenvolvimento do espírito associativo e da participação das pessoas 
na vida associativa; 
e) Acções com crianças, jovens, idosos e grupos sociais vulneráveis; 
f) Atenção à componente formação; 
g) Capacidade de inovação, de auto financiamento e de diversificação das fontes de 
financiamento. 

Artigo 10º 
A definição de apoios a atribuir terá em conta os seguintes critérios específicos na avaliação de planos 
de actividade das associações culturais: 

a) Acções de apoio à formação e criação artística; 
b) Acções de apoio à formação de novos públicos; 
c) Acções que contribuam para a valorização do património cultural do concelho; 
d) Acções integradas em programas e projectos de cooperação com a Câmara Municipal; 
e) Número de participantes activos em acções culturais; 
f) Número de secções e estruturas culturais. 

Artigo 11º 
1 - A definição dos apoios terá em conta os seguintes critérios específicos na avaliação de planos de 
actividade das associações desportivas: 

a) Número de praticantes 
b) Nível competitivo (distrital, regional e nacional); 
c) Regime de prática desportiva (pontual ou regular); 
d) Número de equipas; 
e) Modalidades desportivas integradas em programas de desenvolvimento em cooperação com 
a Câmara Municipal. 

Artigo 12º 
1 - O montante dos apoios financeiros, terá como base os critérios específicos definidos no Anexo I; 
2 - Quer os montantes, quer os critérios específicos definidos no referido anexo, podem ser revistos 
anualmente, mediante mera deliberação da Câmara Municipal de Serpa;» 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Licenças de recinto itinerante 

4. Emparcelamento simples de prédios rústicos em Serpa – Requerente: Marília Taveira Prazeres 

Tavares de Almeida 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua da 

Ladeira, n.º 2 em Serpa 

6.  Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua do 

Vale, n.º 8 em Brinches  

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua Dr. 

António Pedro Alho Rogado, n.º 16 e 22, em Pias 

8. Declaração de caducidade do processo das obras de alteração e ampliação na Rua do Penedo 

Gordo, n.º 63 em Vila Nova de S.Bento 

9. Declaração de caducidade do processo de obras sita na “Mota”, em Vale de Vargo 
10. Destaque de parcela do prédio rústico denominado “Barbuda”, em Serpa 
11. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Parreira, n.º 9 em Serpa – Anúncio 

n.º15003 
12. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua das Amendoeiras, n.º 5 em Serpa – Anúncio 

n.º 12554 
13. Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” – Pedido de apoio financeiro 
14. Comissão de Festas de Pias – Festas da Mina da Orada 
15. Centro de Cultura Popular de Serpa – Atribuição de subsidio  
16. Centro de Cultura Popular de Serpa – Candidatura ao Programa de Reabilitação de Instalações 

Desportivas 
 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H00 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)  


