
 

Ata n.º 16/2019 – Reunião de 7 de agosto    

1 

 

 

 

 

ATA N.º 16/2019 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 7 de agosto de 2019  
  

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

Hora de abertura:14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
Senhor Vereador Carlos Alberto Bule Martins Alves 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Ata n.º 16/2019 – Reunião de 7 de agosto    

2 

 

 

ATA N.º 16/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 7 DE AGOSTO DE 2019   

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 7 

de agosto de 2019, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º3 do artigo 40.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aprovação da Ata n.º 15/2019 

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 15, relativa à reunião realizada no dia 24 de julho, 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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Certificação de nome de rua em Serpa (Rua Manuel de Moura Manuel) 

3. Desistência da aquisição do edifício sito na Rua dos Cavalos, n.º 31 em Serpa  

4. Caducidade de processo de obras de conservação em edifício sito na Rua das Portas de Beja, n.º 

3-A, em Serpa – Requerente: António Manuel Fialho de Oliveira Pombeiro 

5. Caducidade do processo de licenciamento de ampliação de uma adega, no prédio misto 

denominado Medeirinhos, em Serpa – Requerente: Tahora-Investimentos Imobiliários, Sociedade 

Unipessoal, lda.  

6. Alteração de uso do lote n.º 42 da Zona Industrial de Serpa – Requerente: Ecoserpa, Lda. 

7. Loteamento Alto da Forca, em Serpa – Requerente: Madeira e Andrade, Lda.  

8. Alvará de Loteamento “Reduto”, em Pias – Requerente: Manuel Joaquim Guerreiro Teodoro 

9. Proposta de alteração ao Loteamento artigo 20 H, em Serpa 

10. Centro Interpretativo do Queijo de Serpa – Projeto de execução  

11. Assuntos gerais de interesse autárquico 

12. Resumo Diário da Tesouraria  
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ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

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

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

isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades:  ------------------------------------------------------------------ 

 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas 

de Vales Mortos 

11150 

2019.07.19 

Festas anuais de Vales 

Mortos 

15 a 18 de agosto 

Ruido e recinto 

improvisado 

 

 

35,00€ 

 

Comissão de Festas 

de Brinches 

11408 

2019.07.25 

Festas de Brinches 

2 a 5 de agosto 

Ruido e recinto 

improvisado 

35,00€ 

Futebol Clube de 

Serpa 

10834 

2019.07.16 

Festa de angariação de 

fundos 

 Dia 20 de julho 

Ruido e recinto 

improvisado 

 

35,00€ 

Futebol Clube de 

Vale de Vargo 

11549 

2019.07.29 

Encontro Motard 

Dia 29 de julho 

Ruido e recinto 

improvisado 

35,00€ 

Associaçã o de 

Solidariedade Social 

Flor do Enxoé 

9718 

2019.06.26 

Baile dos Santos Populares 

Dia 28 de junho 

Ruido  20,00€ 

Junta de Freguesia 

de Vila Verde de 

Ficalho 

11775 

2019.07.31 

13.º Festival das Artes e 

Ofícios da Raia 

2 a 4 de agosto 

Ruido e recinto 

improvisado 

 

35,45€ 

 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

2.1. 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 os seguintes despachos proferidos pelo Sr.Presidente, respeitantes 

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

 

Requerente Atividade/local Doc. 

Entrada 

Data de 

realização  

Data do 

despacho  

 

Comissão Festas Pias 

 

Festa Branca 

Antigas 

instalações da 

UCP, em Pias 

11331 

2019.07.24 

 

Dia 3 de agosto 

 

 

2019.08.02 

Junta de Freguesia de 

Vila Verde de Ficalho 

13.º Festival de 

Artes e Ofícios da 

Raia 

11756 

2019.07.31 

 

2 a 4 de agosto 

 

2019.08.02 
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Comissão de Festas 

de Brinches 

Baile 

Brinches 

11406 

2019.07.25 

Dia 2 de agosto 2019.08.02 

Futebol Clube de 

Serpa 

Baile  

Estacionamento 

do Parque 

Desportivo 

 

11686 

2019.07.30 

 

Dia 3 de agosto 

 

2019.08.02 

 

 

2.2. Autorização  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da seguinte licença de recinto 

improvisado: 

Requerente Atividade/local Doc. 

Entrada 

Data de 

realização  

Comissão Festas de 

Vales Mortos  

Festa anual 

Vales Mortos 

11148 

2019.07.19 

15 a 18 de 

agosto 

Futebol Clube de Vale 

de Vargo 

Encontro Motard 

Salão Polivalente 

de Vale de Vargo 

11547 

2019.07.29 

10 e 11 de 

agosto 

 
 
 

3. Certificação de nome de rua em Serpa (Rua D.Manuel de Moura Manuel) 
No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 29 do corrente mês de julho, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, reconhecer a atribuição de "Rua D.Manuel de Moura Manuel", em Serpa, à 

seguinte via de circulação:  
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4. Desistência da aquisição do edifício sito na Rua dos Cavalos, n.º 31 em Serpa  

Através de email datado de 18 do corrente mês de julho, o Sr. Luís Ferreira informa da sua desistência na 

aquisição e recuperação do edifício sito na Rua dos Cavalos, n.º 31 em Serpa, por não ter possibilidades 

económicas para suportar o elevado valor da recuperação do imóvel e devido à criação de um novo 

departamento de Material de Segurança Contra Incêndio, necessita de um espaço com melhor 
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acessibilidade e o carregamento e manutenção de extintores requer um espaço de oficina, que não se 

enquadra no centro histórico da cidade.   

 

 A Câmara Municipal tomou conhecimento da desistência por parte do Sr. Luís Filipe Borges Ferreira, na 

aquisição do imóvel sito na Rua dos Cavalos, n.º 31 - artigo provisório 4152 da União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) – cuja venda tinha sido objeto de deliberação na reunião da Câmara 

Municipal, realizada no dia 6 de março do corrente ano. ------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Caducidade de processo de obras de conservação em edifício sito na Rua das Portas 

de Beja, n.º 3-A, em Serpa – Requerente: António Manuel Fialho de Oliveira Pombeiro 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, através do oficio ref.4075/2019 de 

28/05, foi o requerente notificado, por forma a se pronunciar no prazo de15 dias, sobre a intenção em ser 

declarada a caducidade da licença, considerando que não foi solicitada a emissão do alvará de licença de 

obras no prazo de um ano, conforme previsto no n. º1 do art.º76 do Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de 

dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º136/2014 de 9 de setembro - Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação em vigor.  

 Deliberação  

Encontrando-se ultrapassado o prazo de audiência prévia do interessado, sem que o mesmo se 

pronunciasse, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme disposto no n.º 5 do art.º 71 do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 

de 9 de setembro, declarar a caducidade do processo para obras de conservação no edifício sito na Rua 

das Portas de Beja, n.º 3-A em Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

6. Caducidade do processo de licenciamento de ampliação de uma adega, no prédio misto 

denominado Medeirinhos, em Serpa – Requerente: Tahora-Investimentos Imobiliários, 

Sociedade Unipessoal, lda.  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, tinha a entidade requerente sido 

informada, através do nosso ofício de ref.ª 3944, de 28-05-2019, que se encontrava expirado o prazo 

descrito no nosso anterior ofício de ref.ª 4585, de 16-05-2018, concedido no seguimento de exposição 

apresentada pela mesma, relativo à prorrogação por um ano do prazo para requerer a emissão do alvará 

de licença de construção e concedido o prazo de 10 dias úteis, para se pronunciar sobre a intenção da 

Autarquia declarar a caducidade do processo de licenciamento (licença administrativa), em cumprimento 

do princípio de audiência de interessados. 

De acordo com o ponto 2, do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação – RJUE), “A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de loteamento que não exija 

a realização de obras de urbanização, bem como a licença para a realização das operações urbanísticas previstas 

nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, caducam, no caso da licença, se no prazo de um ano a contar da 

notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação 



 

Ata n.º 16/2019 – Reunião de 7 de agosto    

7 

 

prévia e sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o efeito, determinando, em 

qualquer dos casos, a imediata cessação da operação urbanística.” 

 

Conforme exposto no ponto 5 do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, “As caducidades previstas no 

presente artigo devem ser declaradas pela câmara municipal, verificadas as situações previstas no presente artigo, 

após audiência prévia do interessado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Encontrando-se ultrapassado o prazo de audiência prévia do interessado, sem que o mesmo se 

pronunciasse, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme disposto no n.º 5 do art.º 71 do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 

de 9 de setembro, declarar a caducidade do processo de licenciamento de ampliação de uma adega, no 

prédio misto denominado Medeirinhos, em Serpa. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Alteração de uso do lote n.º 42 da Zona Industrial de Serpa – Requerente: Ecoserpa, 

Lda. 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 24 de julho do corrente 

ano, refere que a Ecoserpa, Ldª apresentou um projeto que visa a construção de dois alpendres em 

estrutura metálica, que servirão para armazenamento de materiais de construção, no lote 42 da Zona 

Industrial de Serpa. Um dos alpendres será construído na continuidade do armazém e o outro no alçado 

poente, junto ao muro. 

Em termos urbanísticos, informam que não existe qualquer inconveniente na introdução do novo uso 

proposto de “Armazenamento de materiais de construção”, dado que o regulamento do loteamento permite 

o uso de armazenagem e de comércio por grosso. Pretende-se, também, manter o uso para o qual foi 

atribuído de “Armazém para valorização de resíduos não metálicos”. De notar, ainda, que o prédio se 

encontra titulado pelo alvará de autorização de utilização n.º 18/2014, para o uso de “Armazém”. 

O CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social, informou que não coloca 

inconveniente à alteração de uso do lote n.º 42 da Zona Industrial de Serpa. ---------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a alteração de uso no lote 42 

da Zona Industrial de Serpa, para “Armazenamento de materiais de construção” e “Armazém para 

valorização de resíduos não metálicos”, ficando desta forma com os dois usos. ------------------------------------ 

 

 

8. Loteamento do Alto da Forca – Madeira e Andrade, Lda.  

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 

1 do corrente mês de agosto: 
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«Antecedentes 

Perante a vontade demonstrada pelo requerente em dar continuidade às obras de urbanização, 

considerou-se não declarar a caducidade do procedimento, porque se trata de um loteamento em que 

existem terceiros envolvidos e a caducidade teria efeitos registais e consequências para terceiros. 

Acresce ainda referir que, caso o requerente não tivesse demonstrado interesse em promover as obras de 

urbanização em falta, dever-se-ia recorrer ao disposto no art. 84º - Execução das obras pela câmara 

municipal, e 85º - Execução das obras de urbanização por terceiro, do RJUE, para dar continuidade as 

obras em falta. Mas mesmo no procedimento aí previsto, deve o promotor ser previamente notificado de 

modo a permitir que este venha, ainda, a promover as obras de urbanização em falta. 

Desta forma, não se vislumbram quaisquer razões de interesse público, que justifiquem recusar o 

peticionado pelo requerente. Antes pelo contrário, a possibilidade de o promotor original do loteamento 

concluir (ainda que tardiamente) as respetivas obras de urbanização, assumindo a responsabilidade que 

lhe compete, constitui apenas um corolário lógico da legislação em vigor. 

Com base no acima exposto, foi o promotor notificado para apresentar elementos. 

 

Atualidade 

Analisados os elementos apresentados na sequência do oficio ref 1877datado de 13/03/2019 informa-se: 

 

Obras de urbanização em falta 

As obras de urbanização em falta, serão executadas no arruamento denominado como Rua A e em parte 

da Rua B. 
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Projetos Revistos: 

Apesar de as obras de urbanização a executar, serem as que constam do processo aprovado, foram os 

projetos revistos e harmonizados com as disposições legais em vigor e devidamente acompanhados de 

termo de responsabilidade. 

Dos elementos apresentados constam: 

- Rede de aguas prediais; 

- Rede de águas residuais; 

-Infraestruturas de telecomunicações; 

- Infraestruturas Elétricas. 

 

Acresce informar que para além das infraestruturas em questão, serão ainda executadas as 

pavimentações dos arruamentos. 

 

3- Condições a observar 

- As obras em questão deverão ser concluídas no prazo de 36 meses; 

- Deverá ser dado cumprimento ao regime de gestão de resíduos de construção e demolição, durante a 

execução das obras de urbanização, de acordo com o DL nº 46/2008 de 12 de março, alterado pelo Dl 

73/2011 de 17 de junho, DL 67/2014 de 7 de maio e DL 165/2014 de 5 de novembro. 

- Deverá ser cumprido o definido no âmbito do Plano de Acessibilidade, designadamente, 

estacionamentos e passeios aquando da execução das infraestruturas viárias. 
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-Caução 

Tendo em conta a estimativa orçamental apresentada, para o termino das infraestruturas em causa, a 

caução no âmbito do art.º 54º do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), a qual é prestada 

a favor da Câmara Municipal, é fixada no valor de 31 557,82 €. 

 

Em reunião realizada com o promotor do Loteamento, na data de 23 de julho, este propôs proceder à 

Hipoteca, a favor da Câmara Municipal, do Lote 1, do loteamento em questão, como forma de prestação 

da caução. 

O lote em questão tem uma área de 5240,00m2, área de implantação de 3406,00, área de construção 

4192,00 m2 para a utilização de Hotel. 

 

- Conclusão 

Tendo em conta a análise aqui apresentada, propõe-se que o processo seja presente a reunião de câmara 

para deliberação. 

Caso se opte pela aprovação, do aditamento ao Alvará, para a realização das obras de urbanização, nos 

termos da presente informação, designadamente no que respeita à forma de prestação da Caução, deverá 

o requerente ser informado que o aditamento ao Alvará, fica condicionado à apresentação do Documento 

comprovativo da Hipoteca do Lote 1. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo para os respetivos serviços, para 

nova análise do assunto e posterior apreciação numa próxima reunião do Órgão Executivo. ------------------- 

 

 

9. Alvará de Loteamento “Reduto”, em Pias – Requerente: Manuel Joaquim Guerreiro 

Teodoro 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o licenciamento da operação de 

loteamento na freguesia de Pias, a qual incide sobre o prédio inscrito na matriz sob o artigo nº 2774-P 

descrito na conservatória do registo predial com o nº 4024/20120329, numa área de intervenção com 

2572,00 m2, foi aprovado em reunião de câmara de 28 de novembro de 2018, tendo as obras de 

Urbanização sido aprovadas na reunião de Câmara de 26/06/2019. 

 

 Procedeu o requerente ao pagamento das Taxas. 

- taxa Municipal pela realização, manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas ( TRIU) 

 TRIU = (A+B) x CL x CU x C  

TRIU =  81,20 x 0,08 x 0,400 x 250,00 = 641,48 Euros  

  

- Taxa de Compensação 

TC= A x CL X AC 

TC= 482,40 X0.079 x 126,00 = 4 801,81 € 
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- Caução 

Procedeu ao deposito de Caução, no Valor de 3 785,45€, para a realização das infraestruturas, a caução 

no âmbito do art.º 54º do RJUE,  a qual foi  prestada a favor da Câmara Municipal . 

   

Face ao exposto, consideram que o procedimento reúne condições para emissão do Alvará de 

Loteamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão do 

Alvará, respeitante à operação de loteamento na freguesia de Pias, prédio denominado “Reduto”, inscrito 

na matriz sob o artigo nº 2774-P, descrito na conservatória do registo predial com o nº 4024/20120329.  

  

 

10. Proposta de alteração ao Loteamento artigo 20 secção H, em Serpa 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território: 

 

«Antecedentes 

O Loteamento foi aprovado em reunião de Câmara na data de 20/02/2019, o qual incide sobre o prédio, 

denominado São Pedro, art.º 20 da Secção H da Freguesia de Santa Maria (extinta), e visou atualizar as 

áreas do domínio privado e publico do património do município, tendo em conta a realidade física do 

território. 

Assim, criou-se 3 lotes, dois deles para albergar os equipamentos municipais, Piscina Municipal 

Descoberta e Parque de Caravanismo e o terceiro para turismo, por forma a dar continuidade ao projeto 

turístico já iniciado, tendo sido o lote 1, vendido à entidade Bento Gemas Unipessoal Lda. 

A entidade Bento Gemas Unipessoal, Lda. (E/11459/2019), solicita a junção dos seus prédios, artigo 

predial 2361, o qual se encontra identificado na planta síntese do loteamento aprovado como 

P02_Turismo e do Lote 1 do Loteamento, por forma a criar uma única unidade predial, para dar 

cumprimento ao solicitado no âmbito da Candidatura ao Programa de Investimento em Territórios de Baixa 

Densidade, para a construção de um complexo hoteleiro nos prédios em questão. 

Tendo em conta que o prédio com o artigo 4158, denominado lote 1 e com área de 5000m2, pertence ao 

Loteamento denominado “Loteamento n.º 20 da Secção H em Serpa”( I/1797/2019) o qual foi promovido 

pelo Município de Serpa, considera-se que a junção desse lote com o prédio art.º 2361, com área de 8500 

m2, só será possível através de uma alteração ao loteamento em questão. 

 

Proposta 

- A alteração em questão consubstancia-se na integração do art.º 2361, no Loteamento e redefinição do 

Lote 1, o qual passará a ter as seguintes características: 
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- Área do Lote - 13500 m2 

- Área de Implantação Máxima - 8000 m2  

- Área de Construção Máxima – 8000 m2 

- Nº de Estacionamentos-400 Lugares 

- Uso- Serviços- Turismo 

- No que respeita aos restantes lotes, parcela remanescente ou áreas de cedência, não há lugar a 

qualquer tipo de alteração. 

 

Peças escritas e desenhadas. 

Da presente proposta de alteração, fazem parte as seguintes peças desenhadas: 

a) Planta de Localização 

b) Planta síntese (aprovada em reunião de camara 20/02/2019)  

C) Planta síntese - proposta de Alteração; 

 

Quadro Urbanimétrico 

 
Nº    Área m2   Nº  Altura   Nº ÍNDICES 

 
Lote Lote Implantação Construção Piso Max Uso Estacionamentos % 

 
    max max       interior lote Implantação Construção 

           

 

1 13500 8000 8000 2 7 
Serviços-

Turismo 
400 59 59 

 

2 10360 4000 4000   17 

Equipamento 

- Parque de 

Caravanismo   

39 39 

 

3 13973 2200 2200   17 

Equipamento 

- Piscina 

descoberta   

16 16 

           Totais 3 37833 14200 14200       400     

 

Conclusão 

A proposta de alteração do Loteamento em questão apresenta condições para que seja deliberada a 
sua aprovação, em reunião de câmara. 

Anexos: 
a) Planta de Localização 
b) Planta síntese (aprovada em reunião de camara 20/02/2019)  
C) Planta síntese - proposta de Alteração.» 
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 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao 

loteamento denominado São Pedro, art.º 20 da Secção H, em Serpa, nos termos acima descritos.  
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11. Centro Interpretativo do Queijo de Serpa – Projeto de execução  

A Divisão de Cultura e Património submete à aprovação da Câmara Municipal, o Projeto de Execução que 

corresponde à 2ª fase da prestação de serviços para “Conceção, Produção e Implementação do Centro 

Interpretativo do Queijo de Serpa”, seguindo-se posteriormente a última fase de produção e conclusão de 

todos os trabalhos (3ª fase). 

Executado pela empresa [A] Ainda Arquitectura, Ld.ª e tendo como coordenador o Arq.º Luís Tavares 

Pereira, o projeto foi contratado através de procedimento de consulta prévia CPR 18/2019, tendo como 

base o caderno de encargos e respetivos anexos. Este procedimento insere-se na candidatura 

“Valorização e Qualificação da Rede Museológica Municipal”. 

O Estudo Prévio (1ª fase) deu entrada no dia 25.06.2019 e foi objeto de deliberação favorável da Câmara 

Municipal, em reunião do dia 24.07.2019. Os conteúdos foram verificados e efetuados os ajustes 

necessários em função das análises setoriais da Divisão Mobilidade e Obras Municipais (fiscalização da 

empreitada do Mercado Municipal onde se vai instalar o CIQS), da Divisão de Desenvolvimento 

Estratégico (Setor de Agrotransformação / Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico), da empresa 

Letras Encantadas (responsável pela produção de conteúdos técnico-científicos no âmbito do 

procedimento AD 45/2016) e da Divisão de Cultura e Património (gestora do contrato e coordenadora do 

procedimento). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução do CIQS – Centro 

Interpretativo do Queijo de Serpa, elaborado pela empresa [A] Ainda Arquitectura, Ld.ª, o qual consta dos 

anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------------------------------------------------- 
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12. Assuntos gerais de interesse autárquico (para conhecimento) 

Plataforma Alentejo – Nota de imprensa 
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13. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 145, referente ao dia 6 de 

agosto do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 209.596,45 € (duzentos e nove mil, 

quinhentos e noventa e seis euros e quarenta e cinco cêntimos) e 270.137,78 € (duzentos e setenta mil, 

cento e trinta e sete euros e setenta e oito cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações 

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

 

Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Presidente para informar 

sobre a assinatura do auto de consignação da obra do futuro posto da GNR de Serpa. Após a aprovação 

da adenda ao protocolo, foi colocada a hipótese por parte do Ministério, do Presidente da Câmara estar 

presente numa cerimónia com a Secretária de Estado, em Lisboa, para a assinatura desse auto e desde 

logo, informou que, de acordo com os agendamentos que já tinha para essa semana, só tinha 

disponibilidade para segunda e quarta feira e na segunda feira ligaram para a Câmara a informar que a 

cerimónia se realizava na terça feira, pelo que, face à data escolhida, não teve possibilidade de participar 

na cerimónia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares disse que foram os eleitos do PS, contatados pelo 

Chefe de Gabinete do Secretário de Estado a perguntar se tinham conhecimento do convite que tinha sido 

enviado para a Câmara Municipal para essa cerimónia de assinatura do auto de consignação.  

O Sr. Presidente disse que o convite enviado pelo Ministério foi para o representante da Câmara 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Sr. Vereador Manuel Soares solicitou ainda informação sobre a atual situação do processo de concurso 

para admissão de um técnico superior de desporto, dado que, essa questão foi colocada na Assembleia 

Municipal por uma eleita do PS e informaram que no mês de abril, iriam decorrer as entrevistas. Como 

estamos em agosto, gostaria de saber qual foi o prosseguimento do processo, tendo o Sr. Presidente 

respondido que irá verificar esse assunto com os respetivos serviços. ------------------------------------------------- 

 

Relativamente ao pedido de horário contínuo por parte de um trabalhador da Câmara, o Sr. Vereador 

Manuel Soares disse que tem dificuldade em perceber a decisão tomada pela Câmara sobre esse 

assunto, numa lógica de defesa da saúde, pois o pedido estava bem fundamentado com atestado médico, 

com pareceres positivos e depois de encaminhado para a reunião de coordenação, foi indeferido, sem 

qualquer justificação, apenas com o despacho de indeferido e informe-se o requerente. Diz que a sua 

posição é de repúdio, perante o indeferimento de um pedido, que se enquadrava na lei e cujos pareceres 

eram positivos.  

A Sr.ª Vereadora Paula Pais esclareceu que se trata de uma situação de diabetes Tipo 1 e o relatório 

médico é com base nessa doença. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que a Câmara de Serpa foi uma das primeiras autarquias a assinar o ACEP, onde 

está bem definido quem tem direito a jornada contínua e relativamente a esse processo em concreto, diz 

que vai reavaliar o assunto, podendo até a Câmara, se considerar necessário, pedir uma avaliação por 
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parte de outro médico, e referiu que a área dos recursos humanos passou novamente a ser da sua 

competência, depois da recente alteração de pelouros. 

Questionado pelo Sr. Vereador Manuel Soares sobre essa alteração de pelouros, informa que a alteração 

efetuada foi a seguinte: 

 

- Presidente da Câmara Municipal: 

Divisão de Desenvolvimento Estratégico; 

Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgão Municipais; 

Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica 

 

- Vereador Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território; 

Gabinete Municipal de Proteção Civil; 

Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude 

 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

Divisão de Cultura e Património; 

Gabinete de Ação Social e Educação 

 

- Vereador Francisco José Machado Godinho 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos 

Divisão de Mobilidade e Obras Municipais  

Gabinete Veterinário Municipal  

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais perguntou sobre o prosseguimento do assunto que apresentou na última 

reunião da Câmara, da reclamação da munícipe Maria Virgínia Correia, tendo o Sr. Vereador Francisco 

Godinho informado que o assunto já foi encaminhado para o fiscal para tratar desta situação. ----------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais abordou ainda um assunto que foi analisado na última reunião do Conselho 

Geral da Escola Secundária de Serpa, respeitante ao plano de combate ao insucesso escolar, em que foi 

manifestada preocupação pelo facto dos valores/dados obtidos terem sido baixos, considerando que seria 

necessária uma maior articulação entre a Câmara e a escola. ---------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho referiu que esse projeto iniciou em 2017, com uma candidatura através 

da CIMBAL e o plano abrange o pré-escolar e primeiro ciclo e recordou ainda os apoios e a colaboração 

que a autarquia tem prestado no âmbito deste plano.  ---------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano abordou ainda um assunto relacionado com a deposição e tratamento de 

lixos e a situação com que se depara em Pias, que é idêntica a outros localidades, em que os contentores 

de resíduos sólidos urbanos, estão sempre cheios, porque são lá colocados lixos que deveriam estar nos 

contentores para material reciclado e por isso, considera que seria útil a existência de uma campanha de 

sensibilização, em colaboração com a Resialentejo.  
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Relativamente à questão dos lixos, o Sr. Vereador Francisco Godinho referiu que, por exemplo, em 

relação aos entulhos das obras, relativamente àquelas que não carecem de licenciamento, a recolha dos 

entulhos compete à Câmara Municipal e para esse efeito, têm sido adquiridos uns “big bag” que são 

distribuídos pelas juntas de freguesia, para entregar aos munícipes que os solicitem e depois a Câmara 

recolhe esse entulho quando os sacos estiverem cheios. Pretende-se, numa próxima edição do Serpa 

Informação, reforçar a informação sobre a existência desses “big bag”.  

Informa ainda que tem sido reforçada a recolha de papel e cartão e foi efetuada uma candidatura nesse 

sentido, com o objetivo de aumentar a quantidade de recicláveis e também com o objetivo de deixar mais 

espaço disponível nos respetivos contentores para o público em geral, a Câmara tem recolhido o cartão 

nos espaços comerciais, tendo já iniciado esse trabalho em Vila Nova de S.Bento e Vila Verde de Ficalho, 

seguindo-se agora as restantes freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 30 de julho 

 

«Em resposta à questão colocada na reunião de 26 de junho, pelo Sr. Vereador Manuel Soares, sobre a 

obra na Rua António Safara, em Serpa, informa-se que estava prevista a assinatura da Consignação no 

inicio de julho, porém, o empreiteiro está com dificuldades de fornecimento de material, prevendo-se o 

fornecimento para finais de agosto ou inicio de setembro, iniciando-se os trabalhos da empreitada nessa 

referida data.» 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Certificação de nome de rua em Serpa (Rua Manuel de Moura Manuel) 

 Desistência da aquisição do edifício sito na Rua dos Cavalos, n.º 31 em Serpa  

 Caducidade de processo de obras de conservação em edifício sito na Rua das Portas de Beja, 

n.º 3-A, em Serpa – Requerente: António Manuel Fialho de Oliveira Pombeiro 

 Caducidade do processo de licenciamento de ampliação de uma adega, no prédio misto 

denominado Medeirinhos, em Serpa – Requerente: Tahora - Investimentos Imobiliários, 

Sociedade Unipessoal, lda.  

 Alteração de uso do lote n.º 42 da Zona Industrial de Serpa – Requerente: Ecoserpa, Lda. 

 Loteamento Alto da Forca, em Serpa – Requerente: Madeira e Andrade, Lda.  

 Alvará de Loteamento “Reduto”, em Pias – Requerente: Manuel Joaquim Guerreiro Teodoro 

 Proposta de alteração ao Loteamento artigo 20 H, em Serpa 

 Centro Interpretativo do Queijo de Serpa – Projeto de execução  
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H45 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 16/2019 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 7 de agosto de 2019 
 

 

 

ANEXO 1 - Centro Interpretativo do Queijo de Serpa – Projeto de execução 

 

 

 


