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ATA N.º 9/2018 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 2 de maio 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 9/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 2 

 DE MAIO DE 2018 

 

No Salão Polivalente de Vale de Vargo, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 2 de maio 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 8/2018 

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 8, relativa à reunião realizada no dia 20 de abril, a qual foi previamente distribuída 

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

 

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

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

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

 

1. Primeira revisão ao orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal 

2. Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2017 

3. Segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

4. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

5. Licenças de recinto improvisado 

6. Licenças de recinto itinerante 

7. Licenciamento de prova desportiva – 11ª Ultramaratona BTT SRP160 – Ratificação 

8. Escola Profissional Bento de Jesus Caraça – Parecer sobre cursos profissionais 

9. Agrupamento de Escolas N.º 2 de Serpa – Parecer sobre cursos profissionais 

10. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa – Apoio financeiro para aquisição de 

viatura de combate a incêndios  

11. Proposta de atribuição de subsidio às associações com funcionamento por ano civil – 2018 

12. Definição de preços (serviço de charrete e coleção de postais) 

13. “Serpa na formação do Reino de Portugal 1166-1295” – Definição de preço do livro 

14. Parecer sobre aumento de compartes - Prédio rústico “Sobralinho”, em Vila Verde de Ficalho 

15. Parecer sobre aumento de compartes – Prédio rústico “Charneca”, em Vila Verde de Ficalho 

16. Parecer sobre aumento de compartes – Prédio rústico “Courelas da Torre”, em Pias 

17. Parecer sobre aumento de compartes – Prédio rústico “Terras do Lagarto ou Casas do Vidigão”, 

em Vila Verde de Ficalho 
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18. Parecer sobre aumento de compartes – Prédio rústico “Vale Velho”, em Vila Nova de S. Bento 

19. Proposta de abertura de procedimentos concursais para recrutamento de pessoal 

20. Proposta de procedimento para arrendamento do Bar do Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia 

21. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA  

 

1. Primeira revisão ao orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, que o Órgão Deliberativo, na sessão realizada no dia 30 de 

abril do corrente ano, de acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, deliberou, por maioria, com os votos a favor da CDU e as abstenções do PS e PSD-CDS, 

aprovar a primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal.  

 

2. Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2017 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 30 de 

abril do corrente ano, nos termos do artigo 25.º n.º 2 alínea l) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

deliberou por maioria, com 9 votos contra do PS, 1 abstenção do PSD-CDS e 16 votos a favor da CDU, 

aprovar a Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2017. ------------------------------------------------------- 

 

 

3. Segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 30 de 

abril do corrente ano, de  acordo com a alínea o), do n.º 1, do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, deliberou, 

por maioria, com os votos a favor da CDU e as abstenções do PS e PSD-CDS, aprovar a segunda 

alteração ao Mapa de Pessoal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

4. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

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

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

isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 

 
Entidade Doc. Entrada Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas de A-do-Pinto 5344 
2018.04.11 

Festas de A-do-Pinto 
10 e 13 de maio 

Ruido e ocupação 
de via pública 

40,00€ 

Comissão Festas Ascensão do 
Senhor - Vale de Vargo 

5797 
2018.04.19 

Festas de Vale de 
Vargo 10 e 13 de maio 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 
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5. 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. Presidente e Sr. Vice-

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

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Data do despacho  

 
Teatro de Marionetas 

Los Burattinis 

Instalação do teatro 
de marionetas no 
Largo da Junta de 

Freguesia de 
V.N.S.Bento 

 
5710 

2018.04.20 

 
21 e 22 de abril 

 
2018.04.20 

Clube Atlético 
Aldenovense 

Brincadeira com 
vacas, Cruzeiro 

V.N.S.Bento 

5890 
2018.04.20 

2018.04.29 2018.04.27 

 

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 da seguinte licença de recinto improvisado: 

 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Comissão Festas da 
Ascensão do Senhor – Vale 

de Vargo 

Variedades 5793 
2018.04.19 

2018.05.10 a 
2018.05.13 

 

 

6. 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 o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, respeitante ao 

licenciamento de recinto itinerante: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Data do despacho  

Francisco Manuel 
Rosa Bicho 

Carrossel infantil  4944 
2018.04. 

27,28 e 29 abril 2018.04.26  

 
 

7. Licenciamento de prova desportiva – 11ª Ultramaratona BTT SRP160 – Ratificação 

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

75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, respeitante ao 

seguinte licenciamento: 
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Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Data do despacho  

Trilhos Vivos Ultramaratona de 
BTT SRP160 

4873 
2018.04.05 

21 de abril 2018.04.17 
 

 

 

8. Escola Profissional Bento de Jesus Caraça – Parecer sobre cursos profissionais 

De acordo com o solicitado pela Escola Profissional Bento de Jesus Caraças – Delegação de Beja, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à candidatura do Curso 
Profissional de Técnico de Apoio à Infância e Curso Profissional de Técnico de Comunicação, 
Marketing, Relações Públicas e Publicidade e Técnico Comercial. ------------------------------------------------ 
 

 

9. Agrupamento de Escolas N.º 2 de Serpa – Parecer sobre cursos profissionais 

De acordo com o solicitado pelo Agrupamento de Escolas N.º 2 de Serpa, no âmbito das candidaturas ao 

Programa Capital Humano (POCH), a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, considerar de 

interesse a formação de jovens para as saídas profissionais do Curso Profissional de Técnico de 

Juventude (nível 4) e do Curso Profissional de Técnico de Ação Educativa (nível 4), bem como para o 

Curso de Educação e Formação – Operador/a Agrícola (nível 2). ------------------------------------------------- 

 

 

10. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa – Apoio financeiro 

para aquisição de viatura de combate a incêndios  

Na sequência do pedido de apoio apresentado pela Associação de Bombeiros Voluntários de Serpa, o Sr. 

Vereador Carlos Alves informa que aquela Associação, efetuou uma candidatura ao POSEUR-02-1810-

FC000157 - Aquisição de um Veiculo tanque tático floresta l- combate aos incêndios, cujo valor da 

candidatura(viatura) é de 168.900,00€. A candidatura encontra-se aprovada, tendo uma taxa de 

cofinanciamento de 80% (135.120,00€). 

Faltando, neste momento, o valor de 33.780,0€, para proceder ao pagamento total da viatura, a 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Serpa, numa reunião tida com a Câmara Municipal, solicitou à 

Autarquia que, além do valor do protocolo anual existente entre a Associação e o Município, lhe possamos 

atribuir um subsidio no valor de 33.780,00€ para fazer face a este pagamento. 

Tratando-se da aquisição de uma viatura de combate a incêndios, que tem como objetivo criar condições 

de trabalho e resposta aos incêndios, propõe que seja atribuído um subsidio naquele valor. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 17206/2018. 

 

 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 Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Serpa, um subsidio o valor de 33.780,00 (trinta e três mil, setecentos e oitenta 

euros), para apoio na aquisição de um Veiculo Tanque Tático Florestal. --------------------------------------------- 
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11. Proposta de atribuição de subsidio às associações com funcionamento por ano civil 

– 2018 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, apresenta a seguinte proposta de atribuição 
de subsídios às associações do concelho, que funcionam por ano civil: 
 

ENTIDADE  Apoio para 2018 
 

  
BAAL 17 
 

- Subsidio 40 000,00 € 
 - Apoio logístico para iniciativas de acordo com disponibilidade do Município. 
 -Cedência de instalações do Cineteatro para funcionamento da sede, conforme 
protocolo. 

TEATRO 
EXPERIMENTAL DE PIAS 

Subsidio 5 000,00 € 

RANCHO CORAL E 
ETNOGRAFICO “OS 
CAMPONESES DE VALE 
DE VARGO”  

Subsidio 1 000,00 € 

CLUBE AMADOR DE 
PESCA DESPORTIVA 
SERPA 

-Subsídio 300,00 € 
-cedência instalações para sede conforme protocolo. 

BOXERPA -Subsídio de 2 000,00 € para apoio ao desenvolvimento do PA, justificado pela 
característica do clube com atividades de índole social, educativo e desportivo (Boxe, 
Defesa Pessoal, Luta e Burn Fit) 
 -Subsidio de 150,00 € por deslocação a provas nacionais e 50,00€ a provas regionais, e 
50,00 € por atleta federado, conforme Regulamento (equiparado a modalidades 
coletivas), em virtude de não haver calendário definido. 
- Cedência de instalações desportivas, com isenção de pagamento de taxas de utilização 
com valor anual estimado de 14 400 €. 

CASA DO POVO DE PIAS 
 

Subsidio 750,00 €     

SPORT CLUBE SERPA 
PATINAGEM ARTISTICA 

Subsídio de 13 500 €   
 - Cedência de instalações desportivas, com isenção de pagamento de taxas de utilização 
com valor anual estimado de 7 200 €. 

SOCIEDADE 
FILARMÓNICA DE SERPA 

Subsídio de 19 500,00 €  

ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
JUVENIL UAI FICALHO 

Subsidio 500,00 € 

RANCHO CORAL E 
ETNOGRÁFICO DE VILA 
NOVA S. BENTO 

Subsidio 1 000,00 € 

ESCUTEIROS 
AGRUPAMENTO 1380 
VILA NOVA 

 Subsidio 600,00 € 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
RECREATIVA DE SANTA 
IRIA 

-Apoio logístico, de acordo com a disponibilidade do Município, e financeiro (um euro por 
participante nas atividades do BTT e Trail, não inscritas em protocolo BTT) 
-Cedência instalações sede conforme protocolo 

 TOTAL DE SUBSIDIOS A ATRIBUIR - 84 150,00 €  
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A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 17026/2018. ------------------------------- 

 

 Deliberação  

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 dos presentes, concordar com a proposta acima transcrita, para atribuição de 

subsídios às associações com funcionamento por ano civil.  

O Sr. Vereador António Mariano ausentou-se durante a apreciação e votação do assunto, por se encontrar 

impedido, nos termos da Lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Definição de preços (serviço de charrete e coleção de postais) 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 23 de abril, refere que, 

tendo em conta a necessidade de definir preços para os passeios de Charrete, para além do que está 

previsto no Regulamento de Taxas e outras receitas municipais e para a coleção de Postais resultante do 

concurso de Fotografia “Património (I) material do Concelho de Serpa”, agora editados pelo município, 

apresenta a seguinte proposta, para apreciação: 

 

Passeios turísticos de charrete 

«O Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais define o valor de 15 euros por cada 

passeio. 

Com esta base, tendo este circuito a duração de 1 hora e porque há a necessidade de 

disponibilizarmos outras “respostas”, sugere-se: 

- Que seja definido o valor de 10 euros para um circuito de meia hora nos circuitos promovidos 

pelo município, no âmbito da promoção turística e valorização do património; 

- Que seja definido o valor de 50 euros até uma hora, em circuitos ocasionais, mediante pedido 

prévio. Estes circuitos ocasionais dão resposta a pedidos para casamentos ou outras situações 

semelhantes e serão analisados pontualmente. Sugere-se também que a este valor seja 

acrescentado um valor adicional por cada fração de 15 minutos. Caso assim seja entendido, este 

valor poderá ser de 10 euros ou 12,5 euros. 

Os valores propostos têm como fundamentação, para além do valor já estabelecido por hora, os 

custos associados à prestação do serviço. No caso dos circuitos ocasionais, o valor é mais 

elevado, uma vez que dão resposta a solicitações diferentes, mas que podem ser enquadradas 

igualmente no âmbito da promoção turística e patrimonial de Serpa.  

 

Coleção de postais - concurso de Fotografia “Património (I) material do Concelho de 

Serpa” 

Trata-se de um caderno com 24 postais e foram executadas 200 coleções para venda, a um preço 

total de 1 716 euros (com IVA). Considerando o determinado na Lei 73/2013, conforme referido 
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anteriormente, sugere-se que o preço de cada coleção deverá ser de 10 euros, por 

arredondamento e considerando os custos indiretos associados.» 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, estipular o valor de 10,00 € (dez euros) para os circuitos 

de meia hora promovidos pelo município; 50,00 € (cinquenta euros) por cada hora em circuitos ocasionais; 

10,00 € (dez euros) por cada fração de 15 minutos adicionais nos passeios de circuitos ocasionais, e 

10,00€ (dez euros) para a coleção de postais “Património (I)material do Concelho de Serpa.------------------- 

 

13. “Serpa na formação do reino de Portugal  1166-1295” – Definição de preço do livro 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Arq.ª Maria Manuel Oliveira, em 4 de abril do 
corrente ano:  

«Na sequência do contrato n.º 50/2017, entre a Câmara Municipal e o Dr. Joaquim Boiça, que 

consiste na aquisição de serviços para a elaboração e edição de Estudo Monográfico e Realização 

de Conferência”, foram entregues à Câmara 1.500 exemplares do livro com o título “Serpa na 

formação do reino de Portugal 1166-1295”. 

Tendo como base o valor da proposta orçamental que incluía “investigação e estudo, transcrições 

paleográficas, logística de produção, fotografia, iconografia e cartografia histórica, infomapas e 

infogravuras, logística e produção, design e paginação, tratamento digital, acompanhamento e 

prodição, gramagem e qualidade do papel utilizado para paginas e capa com badana, 

dimensionamento, número de páginas, e execução, propomos o preço de venda ao publico de 

15,00 € (quinze euros). 

Mais informamos que o registo obrigatório no ISBN foi realizado com sucesso. 

Após definição do valor do livro, o Dr. Joaquim Boiça irá preencher a ficha do ISNB com respetivo 

envio.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, definir o valor de 15,00 € 

(quinze euros) para a venda do livro “Serpa na formação do reino de Portugal 1166-1295”. --------------------- 

 

 

14. Parecer sobre aumento de compartes - Prédio rustico “Sobralinho”, em Vila Verde 

de Ficalho 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 26 de abril do corrente 

ano, refere que, pretendem os requerentes (Manuel Jorge dos Santos do Rosário e Isa Cláudia Fernandes 

Agostinho), na qualidade de interessados, a emissão de parecer favorável, conforme o disposto e para os 

efeitos previstos no artigo 54º, n. º1, da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho, referente aos prédios rústicos: 

- Denominado “Sobralinho”, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1961/20070109 da freguesia de Vila Verde de Ficalho e inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo 118 
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– Secção L, com 21,0875hectares (encontra-se nele integrado, o prédio urbano descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o artigo matricial 438, da freguesia de VVF); 

- Denominado “João Dias”, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1963/20070109 da freguesia de Vila Verde de Ficalho e inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo 66 – 

Secção L, com 6,75 hectares; 

- Denominado “João Dias”, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1962/20070109 da freguesia de Vila Verde de Ficalho e inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo 67 – 

Secção L, com 12,225 hectares. 

O presente pedido encontra-se instruído com habilitação de herdeiros (atuais comproprietários), por óbito 

de Maria Mendes Calado Vaz Rijo, titular dos prédios rústicos supracitados. 

António Manuel Rijo Valente, José Augusto Brito Fonseca Calado, António José de Brito Fonseca Mendes 

Calado, Rafael Sardinha Mendes Calado, António Miguel Mendes Calado Tanissa, João Paulo Mendes 

Calado Tanissa. 

Pelo exposto, de acordo com os elementos apresentados e com o parecer técnico, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento de compartes no prédio rústico 

supracitado, decorrente da venda em partes iguais a: Manuel Jorge dos Santos do Rosário (1/2) e a Isa 

Cláudia Fernandes Agostinho (1/2), por não se verificar que a referida transmissão, vise ou dela resulte 

parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os 

efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Parecer sobre aumento de compartes – Prédio rústico “Charneca”, em Vila Verde de 

Ficalho 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, através de informação datada de 9 de abril doc 

corrente ano, refere que, é requerido por Isabel Guerreiro, na qualidade de procuradora, a emissão de 

parecer favorável ao aumento de compartes, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, 

n. º1, da Lei n.º 91/95 de 02 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de 

julho. 

De acordo com os elementos apresentados e parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, emitir Parecer Favorável, no prédio rústico denominado “Charneca”, descrito na competente 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 835/20070628 da freguesia de Vila Verde de Ficalho e inscrito 

na matriz predial rústica, sob o artigo 263 – Secção F, com 13,375hectares, resultante de óbito de António 

Batista Almeida e Maria Batista Almeida Lagarto, na proporção de 3/4 a Valentina Maria Almeida e 1/4 a 

Catarina da Encarnação Nogueira Soares, por não se verificar que a referida transmissão, vise ou dela 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e 

para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho.----------------------------------------------------------------------------- 
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16. Parecer sobre aumento de compartes – Prédio rústico “Courelas da Torre”, em Pias 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, através de informação datada de 27 de abril do 

corrente ano, refere que, pretende a requerente, Joana Raquel Prior Neto, na qualidade de Notária do 

Cartório Notarial de Serpa, a emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade conforme o 

disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º1, da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. 

De acordo com os elementos apresentados e parecer técnico emitido, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento de compartes do seguinte prédio: 

 

1- Prédio rústico situado “Courelas da Torre”, não descrito na Conservatória do Registo Predial e 

inscrito na matriz predial da freguesia de Pias sob o artigo 13 – Secção M, com 1,5500 hectares, na 

proporção de: 

-  32/63  Maria Coelho Óca Correia Limpo 

- 31/63  Manuel Coelho Óca 

decorrente da  herança do casal   Manuel Moita Óca e Luzia Moita Coelho,  por não se verificar que a 

referida transmissão, vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 

91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. 

 

 

17. Parecer sobre aumento de compartes – Prédio rústico “Terras do Lagarto ou Casas 

do Vidigão”, em Vila Verde de Ficalho 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, através de informação datada de 26 de abril do 
corrente ano, refere que pretende a requerente, Joana Raquel Prior Neto, a emissão de parecer favorável 
conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º1, da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho.  
De acordo com os elementos apresentados e o parecer técnico emitido, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento de compartes do seguintes prédio rústico : 
 
- 1/5 do prédio Denominado “Terras de Lagarto ou Casas do Vidigão”, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Serpa sob o n.º 939/19931222  da freguesia de  Vila Verde de Ficalho inscrito na matriz 
sob o art 131 da Secção H 
 
-  1/10 a António da Conceição Lagarto 
- 1/10 a Isabel da Luz Lucas Lagarto Caldeira  
 
decorrente da herança de Bento de Aires Lucas e, por não se verificar que a referida transmissão, vise ou 
dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o 
disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. ------------------------------------------------------------- 
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18. Parecer sobre aumento de compartes – Prédio rústico “Vale Velho”, em Vila Nova de 

S.Bento 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, através de informação datada de 27 de abril do 

corrente ano, refere que pretende a requerente, Joana Raquel Prior Neto, na qualidade de Notária do 

Cartório Notarial de Serpa a emissão de parecer  conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 

54º, n.º1, da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 

de julho. 

 

Pelo exposto, de acordo com os elementos apresentados, pretende a requerente o aumento de compartes 

do seguinte prédio: 

 

1- Prédio Rustico Denominado “Vale Velho”, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob 

o n.º 1500 e inscrito na matriz predial da freguesia de Vila Nova de São Bento ( extinta), sob o artigo 28 – 

Secção T, com 7,900hectares na proporção de: 

 

-  ½ para  Hugo Manuel Bernardo Rocha 

-  ½  para Cláudia Luzia Bernardo Rocha 

 

A Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, alterada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, vulgarmente designada 

“Lei das AUGI”, veio criar um regime específico e excecional para a reconversão urbanística das áreas 

urbanas de génese ilegal. 

Simultaneamente criou uma série de medidas que visam, precisamente, evitar a expansão ou o 

surgimento de novas áreas de génese ilegal. 

Entre estas medidas, cumpre apontar o disposto no respetivo artigo 54º (justamente intitulado medidas 

preventivas), que submente a parecer prévio favorável da Câmara Municipal a “celebração de quaisquer 

atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos“. 

 

De acordo com o n.º 2 do mesmo dispositivo o referido parecer “só pode ser desfavorável com fundamento 

em que o ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer 

rendibilidade económica não urbana”.   

Na presente situação, verifica-se que o prédio possui a área total de7,900 hectares pelo que, visando o 

negócio a transmissão do direito correspondente a 1/2, a cada um dos comproprietários, a quota ideal a 

transmitir (3,950 hectares) “não possui qualquer rendabilidade económica não urbana”. 

 

Proposta: 

Face ao exposto, consideram que deverá ser emitido Parecer Desfavorável à peticionada constituição de 

compropriedade no prédio supra identificado. --------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Face ao exposto, de acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir 

parecer desfavorável ao aumento de compartes, no prédio rústico denominado “Vale Velho”, descrito na 

competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1500 e inscrito na matriz predial da freguesia de 

Vila Nova de São Bento (extinta), sob o artigo 28 – Secção T. ----------------------------------------------------------- 

 

 

19. Proposta de abertura de procedimentos concursais para recrutamento de pessoal 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica: 

«Considerando que: 

1. O nº2 do artigo 30º da lei de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovado pela Lei nº35/2014, 

de 20 de junho estabelece a possibilidade de se promover o recrutamento de trabalhadores 

necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal e que esse 

recrutamento pode ser feito por tempo indeterminado ou a termo, consoante a natureza 

permanente ou transitória da atividade; 

2. Por deliberação da Assembleia Municipal de Serpa datada de 19 de dezembro de 2018, foi 

aprovado o Mapa de Pessoal do Município de Serpa, em que os postos de trabalho em apreço se 

encontram previstos; 

3. Tendo em conta os princípios de racionalização, eficiência e economia de custos que devem 

presidir à atividade administrativa municipal, sem prejuízo de serem observadas as prioridades no 

recrutamento previstas no nº3 do artigo 30º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei nº35/2014, de 20 de junho, propõe-se a abertura de um procedimento concursal 

único, a que podem concorrer candidatos com e sem vínculo, conforme é, aliás, permitido pelo nº5 

do artigo 30º da LTFP. 

4. O Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atual estabelece nos artigos 4º a 9º 

que o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de todos ou alguns postos de 

trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, nas condições determinadas no 

artigo 30º da Lei nº35/2014, de 20 de junho é precedido de aprovação pelo respetivo órgão 

executivo; 

Proponho: 

Nos termos do disposto no nº1, do artigo 9º do Decreto-lei nº209/2009, de 3 de setembro, na sua redação 

atualizada, que a Câmara Municipal autorize a abertura dos procedimentos concursais, abaixo, tendo em 

vista a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, uma vez que as 

necessidades que sustentam estas contratações são de caráter permanente, para recrutamento de: 

a) Dez assistentes operacionais (ação educativa): para garantir o regular funcionamento dos 
estabelecimentos escolares envolvidos, decorrente dos Protocolos de apoio à família, assinados 
com o Ministério da Educação, para prolongamento de horário das escolas do pré-escolar e 
fornecimento de refeições e ainda apoio em sala de aula, designadamente, a execução de 
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funções de apoio geral, de acolhimento, acompanhamento e vigilância da rotina diária escolar, 
manutenção e organização no âmbito da higiene e limpeza das instalações e espaços escolares. 

b) Um técnico superior (engenharia agro-pecuária): para prestar apoio ao executivo na área do 
desenvolvimento económico do território, designadamente atividades de promoção e valorização 
dos produtos endógenos, de apoio ao investimento, desenvolvimento de novos produtos, novas 
tecnologias e a inserção em novos mercados; prestar informação técnica especializada e apoio 
aos empresários do concelho e investidores em geral, mantendo um relacionamento de 
proximidade com as entidades do setor, promovendo parcerias; realizar estudos, diagnósticos e 
análises na área das atividades económicas do concelho e particularmente na área da 
agropecuária e industrias agroalimentares. 

 

Foi prestada informação pela Unidade de Gestão Financeira, infª 3148 SGD, de que a despesa decorrente 

dos presentes procedimentos concursais comuns está inscrita na proposta de orçamento para o ano de 

2018.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico e nos termos do disposto no nº1, do artigo 9º do Decreto-lei nº209/2009, 

de 3 de setembro, na sua redação atualizada, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a 

abstenção dos eleitos do Partido Socialista, autorizar a abertura dos procedimentos concursais, acima 

descritos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

20. Proposta de procedimento para arrendamento do Bar do Jardim Municipal Eng.º 

Pulido Garcia 

Procedeu-se à análise das seguintes peças do Procedimento para Arrendamento do Bar sito no Jardim 

Municipal Eng.º Pulido Garcia – Caderno de Encargos, Programa de Procedimento, Anexo I (declaração 

de aceitação do caderno de encargos), Anexo II (Modelo da proposta), Anexo III (Metodologia de 

avaliação das propostas), para efeitos de aprovação, nos termos da competência prevista no artigo 33.º, 

n.º1, alínea ee) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. ------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre o assunto, interveio o Sr. Vereador Manuel Soares, para dizer que os eleitos do PS não concordam 

com os limites definidos no Anexo III, respeitante à metodologia de avaliação das propostas, no primeiro 

fator de avaliação das propostas (valor mensal da proposta), por considerarem que são intervalos 

demasiado grandes, pois na sua opinião, intervalos menores, permitiam uma melhor e mais justa 

avaliação das propostas. Referiu ainda que, no que se refere ao plano de divulgação e dinamização do 

espaço, pontuar apenas em função do número de eventos, pode não ser muito justo, pois um concorrente 

que apresente menos eventos, podem ter mais qualidade, do que outros que proponham maior número de 

eventos.  
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O Sr. Presidente diz que, 40% no valor da proposta, para os critérios e adjudicação, já é um valor alto e já 

se está a diferenciar o preço, em relação aos outros critérios, contudo, independentemente da 

percentagem, o maior interesse da autarquia é garantir um bom funcionamento do espaço.  

 

Relativamente ao terceiro fator de avaliação, a experiência do proponente, o Sr. Vereador Manuel Soares 

disse que não concorda com esse fator, pois considera que se está a limitar os concorrentes, dessa forma 

não existe igualdade de oportunidades, pois pode existir um jovem que pretende investir e será 

ultrapassado por outro concorrente que tenha mais anos de experiência. --------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que está disponível para se fazerem alterações, mas lembra que a 

experiência é uma forma de garantir a qualidade do serviço. ------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Debatido o assunto, foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 33.º n.º1 alínea ee) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar o caderno de encargos, programa de procedimento e respetivos 

anexos, os quais constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, com as seguintes 

alterações: 

ANEXO III 

Metodologia de avaliação das propostas 

F1 – Primeiro fator de avaliação - Valor Mensal da Proposta: 

(…) 

Regra: 

Limites Pontuação a atribuir 

200€ ≤ X  < 250€ F1 = 1 pts 

250€ ≤ X  < 300€ F1 = 2,5 pts 

300€ ≤ X  < 350€ F1 = 5 pts 

350€ ≤ X  < 400€ F1 = 7,5 pts 

X ≥ 400€ F1 = 10 pts 

 

PROGRAMA DE PROCEDIMENTO 

Artigo 13.º 

Critério de adjudicação  

21. A adjudicação é efetuada segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa 

para o Município de Serpa e dos postos de trabalho a criar, tendo em consideração os 

fatores de avaliação previstos no número seguinte. 

22. O critério de adjudicação é desenvolvido de acordo com o seguinte modelo: 
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a) Valor da proposta – 40% 

b) Postos de trabalho a criar – 40% 

c) Experiência do proponente – 10% 

d) Plano de divulgação e dinamização do espaço – 10% 

 

21. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 79, referente ao dia 30 de 

abril do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 524.999,41 (quinhentos e vinte e quatro mil, 

novecentos e noventa e nove euros e quarenta e um cêntimos) e 186.546,23 (cento e oitenta e seis mil, 

quinhentos e quarenta e seis euros e vinte e três cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

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

 

Começou por intervir o Sr. Presidente para, na sequência do documento que foi enviado às Infraestruturas 

de Portugal, sobre a requalificação urgente da EN 260, do qual foi dado conhecimento a todos os eleitos, 

na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 21 de março, informar que foi elaborado novo relatório 

sobre todas as estradas nacionais que atravessam o concelho de Serpa, para enviar às Infraestruturas de 

Portugal, documentado com cerca de 50 fotos.  

Foi distribuído cópia deste relatório a todos os eleitos, o qual se anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante e informou-se que se encontram disponíveis para consulta dos eleitos, as referidas fotos.   

Informou ainda o Sr. Presidente que, no próprio dia em que foi enviado o relatório (23 de março), recebeu-

se um email de resposta por parte das Infraestruturas de Portugal, a informar que, no seguimento da 

reclamação recebida, iniciaram a sua análise e seria dada uma resposta nos próximos dias e informavam 

ainda que o processo poderia ser consultado, através do Portal do Cliente, no site institucional da IP. 

Contudo, até à presente data, ainda não se obteve mais respostas sobre o assunto.  

Refere ainda que, nos próximos dias, será feita uma reavaliação do Plano Plurianual de Requalificação da 

Rede Viária do Concelho de Serpa, que já existe, e de toda a informação será também dado 

conhecimento à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se a intervenção da Sr.ª Vereadora Paula Pais que referiu o facto de se encontrar indicado no 

relatório da atividade municipal, a adjudicação a uma empresa para o transporte de efluentes da ETAR de 

Vales Mortos, no valor de 20.000,00 €, pelo que, questiona se a Câmara ainda continua a fazer alguns 

desses transportes, tendo o Sr. Presidente respondido que, por enquanto, é apenas feito o transporte pela 

empresa e a Câmara só irá fazer nalgum caso de emergência. Aproveitou ainda para fazer o ponto da 

situação das ETAR´s, informando que a de A-do-Pinto está concluída, estando a aguardar-se a ligação do 

ramal e em relação a Vales Mortos já foi assinado o respetivo auto.  

A Sr.ª Vereadora Paula referiu ainda que estava mencionado no relatório o apoio para as festas das 

freguesias e fez o reparo de que deveria constar também que as verbas atribuídas às festas de Serpa, 

foram 23.995,00 € para o fogo e 10.940,00 € para a iluminação.   
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Quanto à requalificação da Avenida das Forças Armadas, a obra consta como concluída, contudo, as 

bermas ainda se encontram por fazer.  

Já se encontra concluída a requalificação no largo em Ficalho, mas ainda se encontra por fazer a 

demolição do edifício. 

Pergunta ainda o que se pretende fazer com o edifício que se encontra ao lado do espaço internet de Vila 

Verde de Ficalho.        

Sobre o ajuste direto 85/2017, respeitante à aquisição de janelas e portas para a obra no edifício do antigo 

lagar de Vila Nova de S.Bento, pergunta se já foi efetuada essa obra.  

Termina a sua intervenção, dizendo que, numa sessão da assembleia de freguesia da União de 

Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, que se realizou em Vale de Vargo, houve munícipes 

que manifestaram a sua preocupação com as ruas e limpeza do barranco. 

 

O Sr. Presidente informou que, em relação às festas de Serpa, a situação é diferente, não se procede à 

atribuição de subsidio, a Câmara assume o pagamento da iluminação das ruas e do fogo de artificio e 

quanto ao fogo, a aquisição que se faz, já inclui o fogo de artificio para as comemorações do 25 de Abril.  

No que se refere à requalificação da Avenida das Forças Armadas, diz que o tapete já foi concluído e as 

bermas serão efetuadas à medida que se concluírem as habitações e acrescentou ainda que os passeios 

serão feitos em pavé.   

Quanto à demolição do edifício no Largo em Ficalho, diz que não é propriedade da autarquia, pelo que 

iremos pedir informação aos respetivos proprietários.  

Informa ainda que o edifício que se situa ao lado do espaço internet em Vila Verde de Ficalho, foi há 

muitos anos, cedido com o intuito de se fazer o lar e esse uso ficou definido na respetiva escritura. 

Contudo, verificou-se mais tarde, que não seria o espaço adequado para a construção do lar e a Câmara 

cedeu à associação outro espaço e o lar construiu-se, contudo, não se consegue agora vender o edifício, 

porque tem o ónus da construção do lar e para desbloquear a situação com essa escritura, foi solicitada 

uma reunião ao respetivo Ministério e referiu que seria enviado, aos eleitos, para conhecimento o pedido 

que seguiu para o Ministério.  

 

Quanto à obra no edifício do lagar, informa que está neste momento a ser feito e estamos a tentar 

candidatar a parte da museografia e ir arranjando o edifício até à sua recuperação total.  

No que se refere ao arranjo das ruas em Vale de Vargo, diz que está previsto a intervenção na Rua 

Francisco dos Santos Pateira e depois na Rua 25 de Abril e quanto à limpeza do barranco diz que foi alvo 

de uma grande intervenção e limpeza no ano passado, por uma empresa da especialidade, que custou 

cerca de 27.000 euros, e a Câmara irá analisar o tipo de intervenção a fazer no corrente ano. --------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Manuel Soares que começou por saudar a iniciativa das reuniões 

descentralizadas e manifesta o desejo que, numa futura situação, a deslocação do Executivo a Vale de 

Vargo e Vila Nova de S. Bento seja feita enquanto freguesias independentes, como eram anteriormente.  
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Refere-se ainda à situação de um requerente (Caprinos Carlos Paulino, Ldª) que fez um pedido à Câmara 

para arranjo de um caminho na zona do Crespo, tendo obtido resposta da Câmara num oficio datado de 

21 de janeiro de 2016, a informar que os trabalhos iriam ser realizados, quando a equipa de manutenção 

da rede viária se deslocasse para a freguesia de Vila Verde de Ficalho, que estava programada para final 

do 1.º trimestre de 2016. Contudo, a situação do requerente continua por resolver.  

Comenta ainda a situação do jardim de Brinches, pela sua proximidade à estrada e na sequência do 

contato com a Junta de Freguesia, obteve a resposta de que a responsabilidade é da Câmara Municipal e 

que tem técnicos de segurança para o efeito. Considera que a atual situação tem um risco acrescido para 

as crianças e questiona quais as medidas que se podem tomar.  

Considerando que nas Opções do Plano constam determinadas obras para a União de Freguesia, 

pergunta sobre a previsão para as obras na Rua da Liberdade, Rua Francisco Santos Pateira e centro 

cultural em Vale de Vargo, a Rua Albérico Figueiredo e edifício da antiga cooperativa em Vila Nova de 

S.Bento, bem como para as restantes intervenções previstas para esta União de Freguesias. ----------------- 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que estamos todos de acordo sobre a vontade que, uma próxima 

reunião se possa fazer em freguesias independentes, mas é pena que, quando existe a possibilidade de 

alterar a atual situação e são apresentadas propostas em concreto, como tem sido feito pelo Grupo 

Parlamentar do PCP, nem todos os partidos estejam de acordo.  

Em relação ao arranjo do caminho solicitado pelo munícipe, informa que falou com a pessoa há cerca de 

um mês, para esclarecer que ainda não se tinha conseguido fazer e informar que no próximo mês, irá 

iniciar-se uma nova volta por todo o concelho e iremos dar resposta a essa situação.  

Sobre o jardim de Brinches, diz que a ciclovia também está perto, mas é impossível alterar a situação, a 

não ser que se impedisse a passagem, contudo, tem de existir cuidado e também compete aos pais o 

cuidado com as crianças quando utilizam esses espaços.  

Quanto às ações previstas nas Opções do Plano, diz que algumas serão efetuadas em articulação com a 

União de Freguesias, nomeadamente o centro cultural e o casão da ex-cooperativa em Vila Nova de 

S.Bento. Diz ainda que este ano será feita a intervenção na Rua Francisco Santos Pateira e Rua Albérico 

Figueiredo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Em seguida, interveio o Sr. Vereador António Mariano para perguntar se a Câmara tem algum 

regulamento de medalhas de mérito, para destacar pessoas do concelho, com relevância na área da 

cultura, desporto, antigos autarcas ou funcionários.  

Pergunta ainda em que situação se encontra o processo do Conselho Municipal de Segurança, cuja 

constituição já tinha sido sugerida e refere ainda o atraso nas reuniões dos Conselhos Municipais já 

constituídos. 

Propõe ainda que se analise a possibilidade de se fazer uma candidatura ao património imaterial ou centro 

de interpretação, para o Jordões de Pias e para as Santas Cruzes em Vila Nova de S.Bento, pois seria 

uma forma de valorizar em termos turísticos e culturais o nosso concelho.  



ATA N.º 9/2018 

2 DE MAIO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 18 

Refere ainda que o Alto Comissariado para as Migrações, publicou na sexta feira passada (dia 27 de 

abril), o Aviso n.º 33-2018-06 POISE, referente ao Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais. As 

candidaturas estão abertas até dia 14 de junho. Refere que seria uma boa oportunidade para a Câmara se 

candidatar, dado que, anteriormente não o fez, porque já se tinha candidatado ao Programa Escolhas.  

 

O Sr. Presidente começou por dizer que iria verificar essa situação do financiamento do projeto de 

mediadores municipais e interculturais.  

Informa ainda que já está elaborado o regulamento das medalhas de mérito, mas poder-se-á voltar a 

analisar esse assunto. 

Quanto aos Conselhos Municipais diz que, com o inicio do novo mandato e as alterações decorrentes da 

nova estrutura orgânica, verificaram-se atrasos no seu funcionamento, mas informa que já estão 

agendadas as reuniões. 

Sobre a candidatura aos Jordões e Santas Cruzes, informa que no mês de fevereiro, a Câmara já falou 

sobre esse assunto com o Dr. Paulo Lima e está agendada nova reunião para o dia 8 de maio. Diz ainda 

que existe também a ideia de se avançar para um plano integrado do centro histórico, com a candidatura 

de “Serpa Cidade da Unesco”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Período de intervenção do público  

 

Neste período, interveio o Sr.Tomé Panazeite para abordar um assunto, que já tinha apresentado numa 

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

respeitante à estrada do Crespo, que tem sido alvo de reclamação de várias pessoas, pois encontra-se em 

muito mau estado de conservação. Existe uma calendarização por parte da autarquia, para intervenção 

nas estradas municipais do concelho, mas devido ao estado em que se encontra aquela estrada e pelo 

facto de ser muito utilizada, pergunta se seria possível fazer uma reparação mais rápida e superficial e 

mais tarde, quando houvesse disponibilidade, fazer uma intervenção mais a fundo. ------------------------------- 

 

O Sr. Presidente diz que a estrada do Crespo (CM 1071) é uma das obras prioritárias e está planeado 

fazer intervenções durante um mês em cada freguesia, estando previsto maio ou junho para a zona de 

Vale de Vargo, no entanto, às vezes, é necessário rever essa calendarização, em função do que chove e 

esse caminho será também pensado nessa perspetiva e iremos resolver o mais rápido possível. ------------ 

 

 

 

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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. Primeira revisão ao orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal 

2. Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2017 

3. Segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

4. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

5. Licenças de recinto improvisado 

6. Licenças de recinto itinerante 

7. Licenciamento de prova desportiva – 11ª Ultramaratona BTT SRP160 – Ratificação 

8. Escola Profissional Bento de Jesus Caraça – Parecer sobre cursos profissionais 

9. Agrupamento de Escolas N.º 2 de Serpa – Parecer sobre cursos profissionais 

10. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa – Apoio financeiro para aquisição de 

viatura de combate a incêndios  

11. Proposta de atribuição de subsidio às associações com funcionamento por ano civil – 2018 

12. Definição de preços (serviço de charrete e coleção de postais) 

13. “Serpa na formação do Reino de Portugal 1166-1295” – Definição de preço do livro 

14. Parecer sobre aumento de compartes - Prédio rústico “Sobralinho”, em Vila Verde de Ficalho 

15. Parecer sobre aumento de compartes – Prédio rústico “Charneca”, em Vila Verde de Ficalho 

16. Parecer sobre aumento de compartes – Prédio rústico “Courelas da Torre”, em Pias 

17. Parecer sobre aumento de compartes – Prédio rústico “Terras do Lagarto ou Casas do Vidigão”, 

em Vila Verde de Ficalho 

18. Parecer sobre aumento de compartes – Prédio rústico “Vale Velho”, em Vila Nova de S. Bento 

19. Proposta de abertura de procedimentos concursais para recrutamento de pessoal 

20. Proposta de procedimento para arrendamento do Bar do Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H30 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 9/2018 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 2 de maio 
 

 

 

ANEXO 1 – Proposta de procedimento para arrendamento do Bar do Jardim Municipal Eng.º Pulido 

Garcia 

 

ANEXO 2 - Relatório sobre todas as estradas nacionais que atravessam o concelho de Serpa 

 


