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ATA N.º 3/2019 
  

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 6 DE FEVEREIRO DE 2019   
 
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 6 de 

fevereiro de 2019, 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 2/2019 
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 2, relativa à reunião realizada no dia 23 de janeiro, 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. Licenças de recinto improvisado 

3. Reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – prorrogação de prazo – 

Ratificação  

4. 1.ª Alteração ao Orçamento e 1.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

5.  Preçário de produtos da Casa do Cante 

6. Valor de venda das Atas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular  

7. Procedimento para aquisição de gasóleo rodoviário – Repartição de encargos 

8. Procedimento para aquisição de serviço – Apólices de Seguros – Repartição de encargos 

9. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos 

10. Sociedade Filarmónica de Serpa – Pedido de subsidio 

11. BAAL 17 – Companhia de Teatro – Pedido de adiantamento de subsidio 

12. Associação Columbófila “Pias a Voar” – Pedido de subsidio 

13. Associação Cultural “Os Filhos de Lumiére”- Proposta de atividades e subsidio para o ano letivo 

2018/2019 

14. Direito de preferência na venda de imóvel sito na Rua das Portas de Moura, n.º 2 em Serpa – 

Anúncio n.º 3210/2019 

15. Certificação de nome de rua – Rua Dr. Ramon Nonato de La Féria, em Serpa 

16. Pedido de renovação de tarifa social – Requerente: Alice Rações Ruivo 

17. Edifícios escolares desativados 

18. Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 

2018/2019 (6ª Fase)  

19. Projeto de regulamento de serviços da Resialentejo 
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20. Associação Cultbéria – Proposta da Contrato Programa para 2019 

21. Assuntos gerais de interesse autárquico 

22. Resumo Diário da Tesouraria   

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

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

 
Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas 
de Vales dos Mortos 

728 
2019.01.15 

Baile de S. Valentim 
Dia 16 de fevereiro 

Ruido  e Recinto 
Improvisado 

35,00€ 
 

Comissão de Festas 
de Pias 

1404 
2019.01.29 

Baile 
Dia 2 fevereiro 

Ruido 20,00€ 

 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

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  

Baile S.Valentim 724 
2019.01.15 

16 fevereiro 

 

 

3. Reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – Prorrogação de 

prazo – Ratificação  

Os Serviços Técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, dada a urgência imposta pela 

necessidade de comunicar a decisão antes do prazo previsto para conclusão da obra, o dia 18/01/2019, 

submeteram a despacho do Sr. Presidente, a prorrogação de prazo. 

 

Após análise do pedido de prorrogação de prazo e da comunicação referência CO nº 01-E/2018 da 

fiscalização externa, informaram que o atraso se deve ao incumprimento do plano de trabalhos, plano de 

equipamento e do plano de mão-de-obra por parte do adjudicatário. 

 

Os fatores que justificam o enorme atraso financeiro e de execução da empreitada, identificados pela 

fiscalização externa e que aderem, são os seguintes: 

 

Matéria de facto: 

1. Má preparação dos trabalhos, sendo colocadas questões de projeto com o desenvolvimento em 

simultâneo dos processos construtivos; 

2. Afetação insuficiente de recursos à empreitada; 
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3. Fraco desempenho e ritmo de rendimento dos recursos existentes; 

4. Ausência de aumentos de carga, volume e rendimento do trabalho. 

 

Matéria de direito: 

5. Incumprimento do contrato – plano de pagamentos; 

6. Incumprimentos do contrato – plano de mão de obra; 

7. Incumprimentos do contrato – plano de equipamentos; 

8. Incumprimentos do contrato – plano de trabalhos; 

9. Incumprimento do contrato – clausula 10.ª do caderno de encargos; 

10. Obrigação de aplicação de sanções devidas ao incumprimento contratual. 

 

O adjudicatário nas suas alegações, de forma incompreensível, justifica primeiramente com indefinições 

de projeto, incompatibilidades do existente com o projeto, respostas tardias a pedidos de esclarecimento e 

só depois refere um dos verdadeiros motivos que é a falta de mão de obra. Confirmam que assistiram 

durante a execução da obra à entrada e saída de subempreiteiros de cofragem e de armação de ferro 

sendo o(s) motivo(s) do seu desconhecimento. Esta situação foi resolvida através da contratação de 

pessoal, por parte do adjudicatário, para execução da estrutura de betão armado em alternativa à 

subempreitada/subcontratação. Alega ainda que a Câmara Municipal de Serpa tem um atraso significativo 

nos pagamentos, referindo-se a outras empreitadas, que nada tem a ver com a presente, como tal não 

tem qualquer fundamento legal. 

 

A fiscalização externa propõe a aceitação do prazo de 120 dias, no entanto, propõem que se aceite os 138 

dias propostos pelo adjudicatário nas condições abaixo referidas. 

 

Face ao exposto, propõem o deferimento da prorrogação de prazo de 138 dias a titulo gracioso, sem 

custos para o dono da obra e que os custos, neste período, da prestação de serviço da fiscalização 

externa sejam imputados ao adjudicatário. Em caso de deferimento desta prorrogação graciosa a data 

estimada de conclusão da empreitada é o dia 05/06/2019. 

 

Conforme está explanado nesta informação e na comunicação da fiscalização externa, o adjudicatário está 

em incumprimento contratual, pelo que, pode o Dono da Obra aplicar a sanção contratual conforme 

previsto na legislação em vigor. O cálculo da sanção contratual é o produto entre os dias de multa 

(diferença entre a data final de prazo e a data de término da obra) e o valor diário de multa 

(correspondente a 1 (por mil) do preço contratual – 665,01€/dia) que perfaz o valor, sem IVA, de 

91.771,38€. Acresce que, conforme resulta do n.º 1 do artigo 403.º do CCP, a aplicação da sanção 

contratual pelo dono da obra corresponde a uma faculdade e não a uma obrigação. 

 

Para decisão superior: 

- A aplicação da sanção contratual, que corresponde a uma faculdade e não a uma obrigação; 

-  Prorrogação de 138 dias contínuos, a titulo gracioso, do prazo de execução da empreitada, sem direito a 

revisão de preços e sem custos para o Dono da Obra; 

- Imputação dos custos da fiscalização externa, no período prorrogado, ao adjudicatário. 
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 Intervenções 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que gostaria de ter acesso ao quadro cronológico da obra, pois se a 

data de conclusão prevista era dia 18 de janeiro, como é que só na véspera se tomou a decisão de 

prorrogar a obra, sendo necessário a ratificação do despacho.  

 

O Sr. Presidente respondeu que o despacho foi proferido no dia 17, mas já há muito tempo que se tinha 

verificado a situação em que a obra se encontrava e a necessidade de se prorrogar, e tem vindo a ser 

analisada com o empreiteiro, qual seria a melhor solução para essa prorrogação. Refere ainda que, caso 

exista interesse por parte dos vereadores, poderão participar numa próxima reunião que se realize com o 

empreiteiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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 do Sr. Presidente, datado de 17 de janeiro, 

respeitante à obra de reabilitação e refuncionalização do mercado municipal de Serpa: 



 

Ata n.º 3/2019 – 6 de fevereiro    

6 

 

 

 

 

4. 1.ª Alteração ao Orçamento e 1.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

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

deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 1.ª alteração ao 

Plano Plurianual de Investimentos e 1.ª alteração ao Orçamento, conforme documentos que se anexam à 

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

 

 Intervenções 

 O Sr. Vereador Manuel Soares solicitou informação relativamente às seguintes rúbricas: 
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- “Outros trabalhos especializados”, a que se destina o reforço de 10.000 euros?; 

- “Privadas”, com reforço de 9.000€ para edição “Cante Alentejano”; 

- “Matérias primas e subsidiárias”, com reforço de 20.000€ para aquisição de material de construção civil 

para o armazém; 

- No PPI “Investimentos incorpóreos” com reforço de 38.000€ para revisão do plano de urbanização de 

Serpa e 120.000€ para aquisição e imóveis, sendo que um deles, o prédio do Largo Condes de Ficalho, já 

tinha sido objeto de deliberação e já se sabia o valor e são situações que constam do plano de atividades 

e orçamento aprovado no ano passado, como se justifica que seja agora efetuado este reforço. 

 

O Sr. Presidente responde que são quase tudo situações que estavam previstas executar no ano passado 

e o orçamento e PPI para 2019 foi elaborado no mês de outubro, mas esses investimentos não se 

concretizaram até final do ano de 2018 (entre outubro e dezembro) e foi necessário passá-los para 2019, 

mas relativamente aos “Outros trabalhos especializados”, vai solicitar informação aos serviços, para se 

especificar a que se destina o reforço de 10.000€. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5.  Preçário de produtos da Casa do Cante 

No âmbito da modernização e atualização dos sistemas informáticos da Câmara Municipal, entre 

eles a faturação digital em vários serviços (Casa do Cante, Posto de Turismo e Parque de 

Campismo, entre outros), a Divisão de Cultura e Património efetuou o levantamento do todo o 

material à venda na Casa do Cante, com o objetivo de submeter a deliberação de Câmara, para 

aprovação, os valores dos referidos materiais.  

 

 Deliberação  

De acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea e), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, fixar os seguintes preços dos materiais 

que constam na Casa do Cante: 

Designação do Artigo 
   

P.V.P. 

Caneca                                                                                                                3,00 € 

Saco de Algodão                                                                                                       4,00 € 

Magnético       
    

1,00 € 

Lápis / conjunto (3) 
    

1,00 € 

Esferográfica  Leyco 
    

1,00 € 

Caderno A5 Kraft 
    

2,00 € 

Caderno A5 c/ Elástico Capa Dura   
  

4,00 € 

Pin      
     

1,00 € 

Pin  Worl Heritage      
   

5,00 € 

Colecção 8 Postais   
    

5,00 € 

Panamá    
     

2,50 € 

Panamá criança   
    

2,00 € 

Bolsa + Copo CanteFest 
   

2,00 € 
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Conj Figuras Etnográficas        
   

100,00 € 

Figuras Etnográficas / unidade 
   

20,00 € 

Tigela (12,5cm)                     
   

5,00 € 

Jarro (1,2L)              
    

8,00 € 

Prato de Sobremesa (19 cm)     
   

4,00 € 

Prato de Sopa (21 cm)             
   

5,00 € 

Prato Raso (24 cm)          
   

5,50 € 

Prato Raso (27 cm)         
   

7,00 € 

Mosaico Cante    
    

15,00 € 

Prato Barro CantFest   
   

3,00 € 

Conjunto 6 copos CanteFest 
   

5,00 € 

DVD Alentejo, Alentejo 
   

10,00 € 

Filmografia Michel Giacometti   
  

75,00 € 

DVD“CANTE” Património Imaterial da Humanidade 
 

3,00 € 

Livro "O Fado Operário no Alentejo" 
  

15,00 € 

Livro "O Campo e o Canto” 
   

10,00 € 

Livro "Cancioneiro de Serpa"                                                                                                 20,00 € 

Livro "Cante A Alma do Alentejo"                                                                                  26,50 € 

Livro "Cantar no Alentejo"                                                                                               16,50 € 

Revista de Etnografia Tradição 
   

15,00 € 

Revista  O Cante no Feminino 
   

10,00 € 

Cancioneiro : Modas Populares do Concelho de Serpa 15,00 € 

O Cante À Moda de Pias 
   

15,00 € 

 
 

 

6. Valor de venda das Atas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular  

De acordo com a proposta da Divisão de Cultura e Património e nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea e), 

do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, fixar 

em 7,50€ (sete euros e cinquenta cêntimos), o valor para venda das Atas do VIII Encontro de Arqueologia 

do Sudoeste Peninsular. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Procedimento para aquisição de gasóleo rodoviário – Repartição de encargos 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública informa que, de harmonia com a alínea c) do nº 1 

do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março 

adiante designado por LCPA, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-

Lei 197/99 de 8 de junho, a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, deve ser 

conferida pelo Órgão Deliberativo.  

 

Essa autorização, ao abrigo do n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, regulamento 

da LCPA, alterado pela Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, foi proferida em sessão da Assembleia Municipal 

de 22 de novembro de 2018, aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano, GOP.  
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Atendendo que o compromisso plurianual, agora em apreço, é superior a € 99.759,58 e não está 

contemplada nas GOP, a devida autorização prévia deverá ser conferida pelo Órgão Deliberativo, em 

complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de junho, por 

inaplicabilidade do art.º. 6º, nº 3 da LCPA. 

 

 Deliberação  

Perante o exposto, considerando o procedimento para Aquisição de Gasóleo Rodoviário, foi deliberado, 

por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com as disposições da 

alínea ccc), nº 1 do artigo 33º e  artigo 24º ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do 

artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a autorização prévia da seguinte repartição de encargos: 

 

Anos Montante 

c/Iva 2019 202.800,00€ 

 2020 203.100,00€ 

Ao montante fixado em 2020, será acrescido o saldo apurado do ano que antecede. 

 

 

 

 
 

 

8. Procedimento para aquisição de serviço – Apólices de Seguros – Repartição de 

encargos 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública informa que, de harmonia com a alínea c) do nº 1 

do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março 

adiante designado por LCPA, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-

Lei 197/99 de 8 de junho, a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, deve ser 

conferida pelo Órgão Deliberativo.  

 

Essa autorização, ao abrigo do n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, regulamento 

da LCPA, alterado pela Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, foi proferida em sessão da Assembleia Municipal 

de 22 de novembro de 2018, aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano, GOP.  
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Atendendo que o compromisso plurianual, agora em apreço, é superior a € 99.759,58 e não está 

contemplada nas GOP, a devida autorização prévia deverá ser conferida pelo Órgão Deliberativo, em 

complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de junho, por 

inaplicabilidade do art.º. 6º, nº 3 da LCPA. 

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais interveio para dizer que, na qualidade de Presidente da Concelhia de Serpa 

do PS, foi contatada pela comunicação social para se pronunciar sobre as noticias que têm saído 

relativamente aos contratos de seguros efetuados por autarquias da CDU e que envolvem a Ponto 

Seguro, tendo respondido aos jornalistas que não iria pronunciar-se sobre o assunto, sem que antes se 

informe com o Executivo CDU sobre o mesmo. Gostaria de obter algumas informações por parte do Sr. 

Presidente, relativamente ao facto da Ponto Seguro, nos dois últimos concursos abertos pela autarquia, ter 

concorrido a custo zero, conforme se pode verificar na informação disponível na plataforma eletrónica.  

Diz ainda que se recorda do último contrato em vigor, desde junho de 2016, processo que foi analisado em 

reunião da Câmara e que obteve o voto favorável dos vereadores do PS, mas consultada a plataforma dos 

dois últimos procedimentos, além de ser estranho o facto da Ponto Seguro concorrer a custo zero, 

também suscita duvidas, o facto de estar referido no concurso de 2013 que a validade era por 91 dias e a 

seguir só aparece outro concurso em 2016. A vereadora refere ainda que gostaria de ver a situação 

esclarecida, estando do lado do Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que, no ano passado, decorrente de um artigo que saiu na comunicação 

social sobre a Ponto Seguro, a questão foi levantada por um munícipe, numa sessão da Assembleia 

Municipal e os serviços da autarquia elaboraram uma informação sobre os procedimentos concursais dos 

seguros, a qual foi enviada ao munícipe. Será essa informação reencaminhada para todos os vereadores 

e posteriormente, se for necessário mais algum esclarecimento adicional, será providenciado nesse 

sentido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Perante o exposto, considerando o procedimento para Aquisição de Serviços – Apólice de Seguros, foi 

deliberado, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com as 

disposições da alínea ccc), nº 1 do artigo 33º e artigo 24º ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro e 

alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a autorização prévia da seguinte 

repartição de encargos: 

Anos Montante* 

2019 51.600,00€ 

 2020 103.200,00€ 

2021 103.200,00€ 

2022 51.600,00€ 

* Isento de Iva (art 9, nº 28 do CIVA) 

 

Aos montantes dos anos seguintes, será acrescido do saldo apurado do ano que antecede. 
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9. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos  

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, informa que, de harmonia com o disposto no 

art.º22, nº 1 e nº 6 do DL nº 197/99, de 8 de Junho, a abertura de procedimentos relativa a despesas que 

deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico, ou em ano que não seja o da sua 

realização, e que não se encontrem inscritos em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, 

deve merecer a aprovação do respetivo órgão deliberativo. 

Refere, ainda, a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos 

e Pagamentos e Atraso, adiante designado por LCPA, que a assunção de compromissos plurianuais está 

sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal. 

Atendendo que o compromisso plurianual, agora em apreço, é superior a 99.759,58€ e não está 

contemplada em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados (Grandes Opções do Plano – 

GOP), cumpre-se o estipulado na disposição legal referida no parágrafo anterior. 

 

 Deliberação  

Perante o exposto, considerando o procedimento para fornecimento de energia elétrica em mercado livre, 

foi deliberado, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com as 

disposições da alínea ccc), nº 1 do artigo 33º e artigo 24º ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro e 

alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a autorização prévia da seguinte 

repartição de encargos: 

 

 

 

10. Sociedade Filarmónica de Serpa – Pedido de subsidio 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos termos do 

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Sociedade Filarmónica 
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de Serpa, um apoio pontual financeiro no valor de 4 920,00 € (quatro mil novecentos e vinte euros), 

correspondente a 50% do valor total da obra na sede da Associação. ------------------------------------------------- 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 18920/2019. --------------- 

 

11. BAAL 17 – Companhia de Teatro – Pedido de adiantamento de subsidio 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos termos do 

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao adiantamento de 

12000€ (30% do subsidio de 40 000 € atribuído em 2018) ao BAAL 17. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 18922/2019. --------------- 

 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, proceder ao adiantamento de 30% do valor do subsídio atribuído 

no ano civil de 2018, a todas as Associações que o solicitarem. --------------------------------------------------------- 

 

12. Associação Columbófila “Pias a Voar” – Pedido de subsidio 

Em conformidade com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos 

termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento Municipal de 

Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio 

pontual financeiro no valor de 850,00€ (oitocentos e cinquenta euros) à Associação Pias a Voar, para 

aquisição de caixas para transporte de pombos. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 18921/2019. --------------- 

 

13. Associação Cultural “Os Filhos de Lumiére”- Proposta de atividades e subsidio para o 

ano letivo 2018/2019 

Sobre este assunto, foi analisada a seguinte informação, emitida pelo Gabinete de Ação Social e 

Educação: 

 

«O Mundo à Nossa Volta — Cinema, Cem Anos de Juventude (CCAJ) 

O Mundo à Nossa Volta — Cinema, Cem anos de juventude é um projeto Internacional coordenado pela 

Cinemateca Francesa, cuja metodologia alia a descoberta do património cinematográfico à experiência 

prática de realização de um filme. Através de oficinas, orientadas por profissionais de cinema, em 

colaboração com os professores participantes ao longo do ano letivo, os alunos dos vários países 

trabalham uma mesma questão cinematográfica (tema) em cada ano, sendo que o deste ano é “a situação 

em cinema”. Os participantes vêm filmes e excertos de filmes de diferentes realizadores, filmam uma série 

de pequenas peças cinematográficas a partir das mesmas regras do jogo e, na última fase do ano letivo, 

realizam um filme-ensaio de cerca de 10 minutos que é depois exibido na Cinemateca Francesa, na 

Cinemateca Portuguesa e nos espaços culturais de cada cidade e/ou região onde decorre. Em Portugal, o 

projeto é representado por Os Filhos de Lumière – Associação Cultural (OFDL). 

Foi ainda criado, pela Cinemateca Francesa, um blogue onde todos os participantes dos 15 países 

envolvidos neste projeto podem e devem partilhar as experiências e os processos dos filmes que vêm e do 

que filmam em cada país com as mesmas regras do jogo. 
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Oficina CCAJ — Cinema, Cem Anos de Juventude 

   (dinamizada desde novembro de 2018 na Escola Secundária de Serpa) 

 

Esta Oficina, que se dirige a uma turma da Escola Secundária de Serpa, tem a duração de 50 horas 

(com a presença de formadores e técnicos OFDL), mais o trabalho autónomo dos professores com os 

alunos, mais 4 encontros e ainda a sessão de formação (que juntos representam um acréscimo de 25 

horas) ao longo do ano letivo. A oficina inclui também a realização de um pequeno filme que depois será 

apresentado em grande écran. 

 

Orçamento Total – 6.000,00€ 

Coordenação e Produção; 

Deslocações e logística para 4 formadores (realização, imagem, som e montagem); 

Documentação e materiais pedagógicos; 

Equipamento técnico (imagem, som e montagem) e respetivos consumíveis 

Pagamento dos formadores OFDL 

Comparticipação da C. M. de Serpa — 2.250,00€ (37,5% sob o valor total da oficina) 

Comparticipação de Os Filhos de Lumière – 3.750,00€ (62,5% sob o valor total da oficina) 

 

2. Projecto Europeu CinEd 

Formação de professores “CinEd – Crescer com o Cinema” 

Uma formação dirigida a professores da Escola Secundária de Serpa, mas também a professores de 

outras escolas, quer de Serpa, quer de outros locais do Baixo Alentejo, com a duração de 40 horas (20 

horas com a nossa presença, mais 20 horas de trabalho autónomo), a dinamizar em parceria com a 

Escola Secundária de Serpa. O trabalho autónomo do(s) professor(es) com os alunos recebe também a 

colaboração dos formadores e técnicos OFDL e, em alguns casos — se solicitado pelos professores —, 

recebe mesmo acompanhamento em sala de aula (tuthoring). Esta formação (acreditada pelo Centro de 

Formação Calvet de Magalhães) implica a atribuição de créditos aos professores participantes. A oficina 

apresenta-se com a complementaridade de sessões de projeção e conversa  

4 sessões de projeção de filmes da coleção CinEd (precedidos de apresentação e seguidos de 

conversa), direcionado às escolas de Serpa. Sessões dirigidas e moderadas pela equipa OFDL e durante 

a qual se debatem vários aspetos cinematográficos relacionados com o objeto visionado e com o cinema 

em geral. 

Orçamento Total — 6.000,00€  

Coordenação e Produção; 

Deslocações e logística para 3/4 formadores (realização, imagem, som e montagem); 

Documentação e materiais pedagógicos; 

Equipamento técnico (imagem, som e montagem) e respetivos consumíveis 

Pagamento dos formadores OFDL 

Comparticipação C.M. de Serpa: 2.250€ (37,5% sob o valor total da oficina) 
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Comparticipação de Os Filhos de Lumière 3.750€ (62,5% sob o valor total da oficina) 

 

 

3. O Cinema por Dentro 

O Cinema por Dentro, formação dirigida a todos os professores, sendo uma forma prática de 

sensibilização à matéria cinematográfica. 

Comparticipação C.M. de Serpa: 0 € 

 

Avaliando a importância que o presente projeto tem alcançado junto dos jovens nas escolas dos 

Agrupamentos nº 1 e nº 2 de Serpa, na promoção da literacia cinematográfica e também com repercussão 

direta no crescimento pessoal dos jovens e facilitador de relações interpessoais assertivas, constituindo 

ainda uma excelente ferramenta de promoção de combate ao insucesso escolar, propõe-se a continuidade 

do apoio da Câmara ao referido projeto, no valor de 4.500,00 €. Na verba proposta devem considerar-se 

todas as despesas inerentes em ações desenvolvidas e a desenvolver com a participação dos jovens. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 18720/2019.» 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador António Mariano referiu o facto de, no ano passado, aquando da 

apreciação da proposta de subsidio para esta Associação, questionou o que nos deixa este projeto no 

nosso concelho, tendo sido dito que era positivo, no sentido em que motivava os jovens para a sétima arte 

e no final de cada ano letivo era sempre exibido um filme feito pelos alunos, mas este ano, para além 

desse trabalho com as turmas, têm também uma proposta de uma oficina dirigida aos professores. 

Embora considerem que a verba é um pouco elevada, mas esta oficina poderá deixar algo mais no 

concelho e permitir que os professores incentivem os seus alunos a seguir esta atividade, pelo que, irão 

votar favoravelmente a proposta de apoio. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação 

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

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

um subsidio no valor de 4.500€ (quaro mil e quinhentos euros), para o projeto “Cinema, Cem Anos de 

Juventude”, no ano letivo 2018/2019. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

14. Direito de preferência na venda de imóvel sito na Rua das Portas de Moura, n.º 2 em 

Serpa – Anúncio n.º 3210/2019 

 
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  
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Telefone -284540280  
 
Endereço - Rua José M. da Graça Afreixo, Serpa  
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

MARIA LUISA CARVALHO SILVESTRE MESTRE 178307084 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

JORGE MANUEL RITA RAMOS 193196174 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ----  
Descrição em Ficha - 504  
Artigo Matricial - 3378  
 
Quota Parte - ----  
Fração Autónoma - B  
 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 126.4 m2  
Área Total - --- m2  
 
Arrendado - Não  
Destino - Habitação    
 
Localização do Imóvel  
Endereço - Rua das Portas de Moura, nº 2  
Distrito – Beja; Concelho – Serpa; Freguesia - Serpa (Salvador)  
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda  
Preço – 70000; Moeda - Euros  
Data previsível do negócio - 23-01-2019  

 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território refere que, atendendo à 

localização (Largo das Portas de Moura, n.º 2, em Serpa), a área bruta privativa (126,40 m2) e o valor 

(70.000 euros), consideram que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência.  
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 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência, na 

venda do imóvel sito na Rua das Portas de Moura, n.º 2 em Serpa, pelo valor proposto de 70.000€ 

(setenta mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Certificação de nome de rua – Rua Dr. Ramon Nonato de La Féria, em Serpa 

No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da Divisão de 

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

atribuição de "Rua Dr. Ramon Nonato de La Féria", em Serpa, à seguinte via de circulação:  
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16. Pedido de renovação de tarifa social – Requerente: Alice Rações Ruivo 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa que, a 

Requerente Alice Rações Ruivo, através de Pretensão datada de 25 de janeiro do corrente ano, solicita a 

atribuição de tarifa social ao abrigo do disposto no artigo 77.º do Regulamento Municipal de Abastecimento 

de Água do Município de Serpa. 

De acordo com o definido no n.º 1, do citado artigo "os consumidores domésticos podem beneficiar de 

tarifas sociais no caso do agregado familiar possuir um rendimento bruto englobável para efeitos de IRS 

que não ultrapasse o valor equivalente à retribuição mínima mensal garantida". 

Feita a apreciação do pedido pelo Gabinete de Ação Social e Educação, foi informado que "o requerente 

reúne condições para a atribuição da tarifa social uma vez que os seus rendimentos são inferiores ao 

salário mínimo nacional.” 

Consultado o referido Regulamento, não resulta claro quem detém a competência para decidir os pedidos 

de atribuição de tarifa social, no entanto, determina o artigo 11.º, do Regulamento que Taxas e outras 

Receitas Municipais, que "compete à Câmara Municipal decidir sobre as isenções ou reduções, sob 

proposta fundamentada." 

Face ao exposto, remete-se o presente pedido para apreciação e decisão da Câmara Municipal, 

propondo-se o respetivo deferimento, de acordo com a apreciação técnica do Serviço de Ação Social. 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à munícipe 

Alice Rações Ruivo, a tarifa social, ao abrigo do artigo 77.º do Regulamento Municipal de Abastecimento 

de Água do Município de Serpa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

17. Edifícios escolares desativados 

Sobre este assunto, foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 28 de janeiro do corrente ano: 

 

«1-Dos factos  

O património escolar tem vindo a ser objeto de regularização, dado que existem bens imóveis sem títulos 

que comprovem a devida propriedade municipal e, nesse âmbito verificou-se a existência de escolas 

primárias que se encontram desativadas e que não estão registadas na Conservatória do Registo Predial 

a favor da autarquia, pelo que foram feitas diligências no sentido de promover o respetivo registo. 

 

Verificou-se a existência de documentos arquivados que comprovam a construção dos edifícios escolares, 

de entre os quais a troca de correspondência entre a Delegação para as Obras de Construção de Escolas 

Primárias com a Câmara Municipal de Serpa, nos anos de 50 a 60, autos de receção das obras e autos de 

entrega dos edifícios pela Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais à Câmara Municipal de 

Serpa. 
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Encontram-se sem título adequado que comprove a propriedade e na posse do Município de Serpa os 

prédios urbanos afetos às escolas primárias a seguir indicadas: Escola Corte de Lima; Escola Monte 

Candeias; Escola Belmeque; Escola Cabeceiras de Vale Queimado; Escola Primária Polo 3; Escola 

Sobreira Formosa e Cantina Escolar de Pias. 

 

A posse em nome próprio que a autarquia tem exercido sobre esses prédios urbanos identificados, tem 

sido pacífica, contínua e pública e reconhecida pela população concelhia, que se trata de prédios 

destinados a escolas primárias, edificadas nos anos 50/60; 

Os edifícios em causa constam do inventário de bens imóveis do município e é pacífico o entendimento de 

que se trata de um bem pertença de domínio privado da autarquia; 

É indispensável a prova de registo predial para que os bens possam ser alienados e, é conveniente que a 

autarquia possa fazer prova do seu património através da sua identificação fiscal e do respetivo registo 

predial. 

 

Foram participados para inscrição na matriz e encontram-se inscritos, com os artigos provisórios os 

seguintes os prédios urbanos: 

 

-Escola Corte de Lima, inscrita na matriz sob o artigo P3150, União das freguesias de Vila Nova de São 

Bento e Vale de Vargo; 

-Escola Monte Candeias, inscrita na matriz sob o P3148, União das freguesias de Vila Nova de São Bento 

e Vale de Vargo; 

-Escola Belmeque, inscrita na matriz sob o artigo P3149, União das freguesias de Vila Nova de São Bento 

e Vale de Vargo; 

-Escola Primária Cabeceiras de Vale Queimado de inscrita na matriz sob o artigo P4149, União das 

freguesias de Salvador e de Santa Maria; 

-Escola Primária Polo 3, sita em Serpa, inscrita na matriz sob o artigo P4150, União das freguesias de 

Salvador e de Santa Maria; 

-Escola Primária Escola Sobreira Formosa, inscrita na matriz sob o artigo P4148, União das freguesias de 

Salvador e de Santa Maria; 

- Cantina Escolar de Pias, sita na Rua Cónego Lopes Lossa, Pias, inscrita na matriz sob o artigo P2792, 

freguesia de Pias. 

 

2- Do direito 

A possibilidade de resolução do assunto exposto encontra-se prevista em normas do código civil, código 

de notariado e código de registo predial, como a seguir se identificam as consideradas mais elucidativas. 

A posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, mantido por certo lapso de tempo, 

faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a aquisição do direito por usucapião, de acordo com o 

previsto no artigo 1287º.do Código Civil. 

Conforme se encontra estatuído no artigo 1296 º., do Código Civil, não havendo registo de título de mera 

posse, a usucapião só pode dar-se no termo de quinze anos, se a posse for de boa fé e de vinte anos se 

for de má fé. 
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De harmonia com o disposto no artigo 116º nº1 do Código de Registo Predial, o adquirente que não 

disponha de documento para a prova do seu direito pode obter a primeira inscrição mediante escritura de 

justificação notarial. 

Encontra-se previsto no artigo 89º n.º1 do Código de Notariado que “a justificação para efeitos do nº 1 do 

artigo 116.º do Código de Registo Predial, consiste na declaração feita pelo interessado, em que este se 

afirme, com exclusão de outrem, titular do direito que se arroga, especificando a causa da sua aquisição e 

referindo as razões que o impossibilitam de a comprovar pelos meios normais.” 

Encontra-se também previsto no artigo 92º.nº 1, do Código de Notariado que justificação de direitos que, 

nos termos da lei fiscal devam constar de matriz, só é admissível em relação aos direitos nela inscritos. 

Em cumprimento do disposto no artigo 96º, nº1 do Código do Notariado devem outorgar na referida 

escritura como declarantes três pessoas com idoneidade e conhecimento da posse e administração dos 

prédios urbanos afetos às escolas primárias e cantina escolar. 

 

3-Proposta de decisão 

Face ao que foi referido nos pontos anteriores propõe-se que seja apreciado pelo órgão executivo a 

seguinte proposta: 

A posse em nome próprio, que a Autarquia tem exercido sobre as Escolas Primárias Corte de Lima, Monte 

Candeias, Belmeque, Cabeceiras de Vale Queimado, Polo 3, Sobreira Formosa e, Cantina Escolar de 

Pias, há mais de 20 anos, tem sido pacífica, contínua e pública, pelo que nada obsta à aquisição do direito 

de propriedade por usucapião, posse mantida por certo lapso de tempo, para efeitos de primeira inscrição 

no registo predial, tanto mais que a população concelhia reconhece, sem reservas, que se trata de prédios 

propriedade privada do Município de Serpa. 

 Considerando a situação descrita respeitante aos prédios urbanos identificados e que não são conhecidos 

os documentos que provem a sua aquisição é possível proceder à justificação da posse através de 

Justificação Notarial, de forma a superar a falta de título normal. 

De acordo com o disposto no artigo 33º, nº1, alínea g) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que 

Estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais e, nos termos dos artigos 1287.º e 1296.º, ambos do 

Código Civil, conjugados com os artigos 89º.e 92º. Código de Notariado, e116º nº1 do Código de Registo 

Predial, cabe à câmara municipal deliberar favoravelmente adquirir por usucapião, os prédios urbanos, 

afetos a escolas primárias, a seguir indicados: 

-Escola Corte de Lima, inscrita na matriz sob o artigo P3150, União das freguesias de Vila Nova de São 

Bento e Vale de Vargo; 

-Escola Monte Candeias, inscrita na matriz sob o P3148, União das freguesias de Vila Nova de São Bento 

e Vale de Vargo; 

-Escola Belmeque, inscrita na matriz sob o artigo P3149, União das freguesias de Vila Nova de São Bento 

e Vale de Vargo; 

-Escola Primária Cabeceiras de Vale Queimado, inscrita na matriz sob o artigo P4149, União das 

freguesias de Salvador e de Santa Maria; 

-Escola Primária Polo 3, sita em Serpa, inscrita na matriz sob o artigo P4150, União das freguesias de 

Salvador e de Santa Maria; 

-Escola Primária Escola Sobreira Formosa, inscrita na matriz sob o artigo P4148, União das freguesias de 

Salvador e de Santa Maria; 
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- Cantina Escolar de Pias, sita na Rua Cónego Lopes Lossa, Pias, inscrita na matriz sob o artigo P2792, 

freguesia de Pias. 

Submete-se a presente informação para apreciação e decisão superior.» ------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, nos termos do artigo 33º, nº1, alínea g) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

que Estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais e artigos 1287.º e 1296.º, ambos do Código Civil, 

conjugados com os artigos 89ºe 92º do Código de Notariado, e 116º nº1 do Código de Registo Predial, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir por usucapião, os prédios urbanos, afetos a 

escolas primárias, a seguir indicados: 

  

- Escola Corte de Lima, inscrita na matriz sob o artigo P3150, União das freguesias de Vila Nova de São 

Bento e Vale de Vargo; 

- Escola Monte Candeias, inscrita na matriz sob o P3148, União das freguesias de Vila Nova de São Bento 

e Vale de Vargo; 

- Escola Belmeque, inscrita na matriz sob o artigo P3149, União das freguesias de Vila Nova de São Bento 

e Vale de Vargo; 

- Escola Primária Cabeceiras de Vale Queimado, inscrita na matriz sob o artigo P4149, União das 

freguesias de Salvador e de Santa Maria; 

- Escola Primária Polo 3, sita em Serpa, inscrita na matriz sob o artigo P4150, União das freguesias de 

Salvador e de Santa Maria; 

- Escola Primária Escola Sobreira Formosa, inscrita na matriz sob o artigo P4148, União das freguesias de 

Salvador e de Santa Maria; 

- Cantina Escolar de Pias, sita na Rua Cónego Lopes Lossa, Pias, inscrita na matriz sob o artigo P2792, 

freguesia de Pias.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

18. Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano 

letivo de 2018/2019 (6ª Fase)  

No cumprimento das competências da Câmara Municipal no âmbito de Ação Social Escolar aos alunos do 

1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente alimentação, alojamento e auxílios económico para material 

escolar e livros escolares, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 339-A/84 de 28 de dezembro, Diário 

da República n.º299/84 - I Série e no Decreto-Lei 55/2009 de 02 de Março, Diário da República n.º42/2009 

– I Série, regulados pelo Despacho 8452-A/2015 de 31 de julho, Diário da República n.º148/2015 – II 

Série, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 7255/2018 de 31 de julho, Diário da República 

n.º146/2018 – II Série e de acordo com a proposta do Gabinete de Ação Social e Educação, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o seguinte auxílio económico:  

 

Escola Aluno Escalão 

Agrupamento n.º 1 de Escolas de Serpa Miguel Maia Magalhães A 
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Para atribuição deste apoio a Gestão Financeira procedeu aos seguintes cabimentos: 

- Fornecimento de Refeições – cabimento 18761  

-  Material Escolar – cabimento sequencial nº 18068 

 

19. Projeto de regulamento de serviços da Resialentejo  

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa que a 

Resialentejo - Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M., remete minuta do “Regulamento de Serviço 

da Resialentejo”, que se propõe definir as regras a que obedece a prestação do serviço de gestão de 

resíduos urbanos e de resíduos não urbanos, no âmbito do respetivo sistema intermunicipal. 

De acordo com o informado, o procedimento para aprovação do Regulamento deve obedecer, 

resumidamente, à seguinte tramitação: 

- Envio do projeto para aprovação pela Câmara Municipal e posterior submissão a consulta pública e 

parecer da ERSAR; 

- Remessa dos resultados da consulta pública à Resialentejo; 

- Devolução do projeto de Regulamento aos Municípios para aprovação; 

- Aprovação do Regulamento pela Assembleia Municipal; 

- Publicação do Regulamento na 2ª Série do Diário da República. 

Refere que, apreciada a proposta de Regulamento apresentada, na perspetiva jurídica e formal, nada tem 

a objetar. 

Caso se entenda que, na perspetiva material, a proposta corresponde e reflete o serviço prestado pela 

Resialentejo, e considerando que de acordo como o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea k), do Anexo I, à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à câmara Municipal “elaborar e submeter à aprovação da 

assembleia municipal os projetos de regulamentos externos do município, bem como aprovar 

regulamentos internos”, pode o assunto ser presente à reunião do órgão executivo, para aprovação do 

projeto do Regulamento de Serviço da Resialentejo, e se proceder, posteriormente, à abertura e 

publicitação do período de consulta pública. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face ao exposto e de acordo com o artigo 33º, n.º 1, alínea k), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de regulamento de serviços 

da Resialentejo, que consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante e submeter a 

consulta pública e parecer da ERSAR. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

20. Associação Cultbéria – Proposta de contrato programa para o ano de 2019 

Tendo em vista a continuidade da colaboração entre o Município de Serpa e a Associação Cultbéria na 

promoção, funcionamento e gestão do Centro Musibéria, foi analisada a proposta de contrato programa 

para o ano de 2019. 

A despesa do Município prevista na proposta de Contrato Programa está prevista em orçamento, 

conforme cabimento sequencial nº. 18919. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Intervenções 
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O Sr. Vereador António Mariano interveio para perguntar sobre o quadro de pessoal da Associação e 

financiamento da mesma e dizer que gostaria de ter conhecimento do relatório de atividades e financeiro 

da Associação, tendo o Sr. Presidente referido que está previsto realizar-se a reunião da Assembleia 

Geral no dia 15 de fevereiro, em que será submetido a aprovação o relatório de 2018, sendo 

posteriormente remetido à Câmara, para conhecimento, e será também solicitado o respetivo Mapa de 

Pessoal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação 

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

Socialista, aprovar a Proposta de Contrato Programa para 2019, que consta dos anexos à presente ata, 

dela fazendo parte integrante.  

A Sr.ª Vereadora Odete Afonso Borralho ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por 

se encontrar impedida, nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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21. Assuntos gerais de interesse autárquico 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos seguintes assuntos: 

 

21.1.Amalentejo – Nota de imprensa: Reunião da Comissão Dinamizadora com o Senhor 
Secretário de Estado de Valorização do Interior  
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21.2.Plataforma Alentejo – Nota de Imprensa – Reunião com a Direção Nacional do PCP 
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21.3.Grupo Parlamentar do PCP – Resposta do Governo sobre a plantação de 

olival intensivo causa danos na ponte romana de Vila Ruiva 
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21.4Grupo Parlamentar Os Verdes – Projeto de resolução – Alargamento do 

âmbito de aplicação da cobertura do seguro escolar às deslocações em 

bicicleta 
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22. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 24, referente ao dia 5 de 

fevereiro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 840.824,60 (oitocentos e quarenta mil, 

oitocentos e vinte e quatro euros e sessenta cêntimos) e 205.691,83 (duzentos e cinco mil, seiscentos e 

noventa e um euros e oitenta e três cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

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

 

Informações prestadas aos eleitos, por email 

2019.02.05 

1. No seguimento do solicitado pela Sr. Vereadora Paula Pais, na reunião da Câmara Municipal 

realizada no dia 26 de dezembro, a Presidente da Direção da Associação de Trabalhadores da 

CMS, conforme referido na alínea e) da Clausula terceira do Protocolo "Apresentar durante o mês 

de janeiro de cada ano, informação sobre o número de eventos organizados e respetivos 

participantes no ano civil imediatamente anterior", informa que realizaram e colaboraram, no ano 
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de 2018, um total em seis eventos, nomeadamente Jornadas Sénior (120), Cante no Feminino 

(80), Almoço e passeio convívio com os colegas da Câmara de Olhão (70), Marchas Populares 

(40), Cantfest (915) e Jantar de Natal da CMS (280), num total de 1505 participantes. 

 

2019.02.06 

2. Em resposta à questão colocada pelo Sr. Vereador Manuel Soares, na reunião de 19 de setembro, 

informa-se que as obras no jardim de Brinches tiveram o seu término no dia 21 de dezembro último. 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, começou por intervir o Sr. Vereador António Mariano, 

questionando se é verídica a noticia de que existe a hipótese de se construir um campo de tiro para a 

Força Aérea numa zona que abrange o nosso concelho e o concelho de Mértola. Alertou para a 

necessidade de se reparar a sinalização vertical da estrada de Paimogo, na parte que está no nosso 

concelho, uma vez que, do lado de Espanha está bem sinalizada e alerta também para um sinal que foi 

pintado, num ato de vandalismo, no cruzamento de Serpa para Vila Nova de S.Bento. Referiu ainda a 

necessidade de se melhorar o pavimento da estrada do Cruzeiro.  

Na sequência da informação do Sr. Presidente na última reunião, de que a autarquia pretende mandar 

fazer garrafas para distribuir pelos serviços, sugere que, em cada escola, a Câmara oferecesse garrafas a 

uma turma, numa espécie de projeto piloto, enquadrado até no programa eco escolas, para tentar reduzir 

o elevado número de garrafas de plástico descartáveis que se veem em todas as escolas.  

Terminou, elogiando o novo formato do jornal Serpa Informação. ------------------------------------------------------- 

 

Sobre a pergunta relativamente ao campo de tiro, em zona do parque natural do Vale do Guadiana, o Sr. 

Presidente disse que não tem conhecimento de qualquer comunicação oficial sobre o assunto e já não é a 

primeira vez que se avança com essa noticia.  

Sobre a estrada de Paimogo, diz que se fez recentemente um reforço da sinalização vertical e no decorrer 

deste ano, a autarquia irá tentar melhorar a sinalização horizontal.  

Sobre a estrada do Cruzeiro, cujo piso está em mau estado de conservação, diz que está prevista uma 

intervenção, fez-se em janeiro um levantamento e foram detetados quinze pontos críticos, sendo 

necessário intervir com maior brevidade nessas zonas, tendo já sido solicitado orçamento para essa 

intervenção.  

Sobre as garrafas, diz que serão de vidro para os serviços da Câmara e a autarquia mandou fazer 100 em 

plástico para distribuir pelas escolas e IPSS e referiu ainda que também se encomendaram 50 000 copos 

de plástico reutilizável para uso nos eventos da autarquia. ---------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais sugeriu que se fizessem algumas ações de sensibilização junto dos feirantes 

do mercado mensal de Serpa, uma vez que o recinto todos os meses fica com muito lixo e embora os 

serviços da autarquia procedam logo à limpeza, sugere que se coloquem mais contentores no recinto e 

sensibilizem/responsabilizem os vendedores para uma maior utilização dos mesmos.  

Questiona sobre um edifício que a Câmara adquiriu em Vales Mortos para a instalação dos serviços do 

centro de saúde e sobre a periodicidade da limpeza dos aparelhos de ar condicionado instalados nas 

escolas do 1.º ciclo do ensino básico.  
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Agradece ainda a informação prestada pela Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal 

de Serpa, mas gostaria de ter conhecimento do relatório completo, com os custos respeitantes a cada 

evento realizado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que irá ser solicitada novamente informação à Associação de 

Trabalhadores. Sobre o ar condicionado das escolas, diz que a limpeza é feita sempre que há 

necessidade e foi aberto um procedimento para a manutenção nas escolas, biblioteca e Musibéria, que 

além do ar condicionado, inclui também elevadores e extintores e está a ser pensado um procedimento 

apenas para as escolas.  

Sobre o edifício de Vales Mortos, existe a intenção de iniciar negociações com o proprietário do quintal ao 

lado, para aumentar a área de terreno para a extensão do centro de saúde.  

Quanto à questão do mercado mensal, a Câmara tem colocado contentores de lixo, tem sensibilizado, 

mas não é uma situação fácil e existe a esperança de que, quando for alterado o local do mercado, as 

regras sejam outras e sejam cumpridas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares voltou a abordar o assunto da habitação que está a ser construída junto à 

capela de S.Sebastião, em Serpa, que foi dito na última reunião que tinha sido embargada, mas a obra 

prosseguiu e neste momento, já está pintada.   

Relativamente à consulta prévia para fornecimento de inertes, gostava de saber qual foi a fundamentação 

para a escolha das três empresas, uma delas não pertence ao concelho e a outra é também de fora, 

apesar de ter instalações no mesmo. De acordo com o C.C.P. essa fundamentação é obrigatória aquando 

da abertura do procedimento e existindo vários fornecedores no Concelho com capacidade de resposta, 

mais se justifica a referida fundamentação. 

Questionou ainda sobre a situação que ocorreu no Futebol Clube de Serpa, em que a equipa e treinador 

terão abandonado as instalações do clube e feito algumas ameaças e como a Câmara Municipal tem um 

contributo financeiro significativo, considera que se deve estar atento ao que se passa com o clube.  

 

Sobre o Futebol Clube de Serpa, o Sr. Presidente diz que existe uma dinâmica própria do clube e pela 

atual Mesa Administrativa já foram colocadas algumas questões à Câmara, apresentando as dificuldades 

atuais do clube, tendo solicitado um adiantamento do subsidio, pois, a situação não está fácil e existirão 

algumas dividas.  

Sobre a consulta prévia para aquisição de inertes, responde que irá solicitar informação aos respetivos 

serviços.  

 

Quanto à obra que foi embargada, diz que irá informar-se junto dos serviços e trazer informação 

atualizada na próxima reunião da Câmara, mas quando existe um desrespeito pelo auto de embargo, 

trata-se de um crime público e o processo tem que seguir para o tribunal. ------------------------------------------ 

 

Período de intervenção do público 

Não se registaram intervenções, por parte do público presente.  
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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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

o Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

o Licenças de recinto improvisado 

o Reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – prorrogação de prazo – 

Ratificação  

o 1.ª Alteração ao Orçamento e 1.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

o Preçário de produtos da Casa do Cante 

o Valor de venda das Atas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular  

o Procedimento para aquisição de gasóleo rodoviário – Repartição de encargos 

o Procedimento para aquisição de serviço – Apólices de Seguros – Repartição de encargos 

o Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos 

o Sociedade Filarmónica de Serpa – Pedido de subsidio 

o BAAL 17 – Companhia de Teatro – Pedido de adiantamento de subsidio 

o Associação Columbófila “Pias a Voar” – Pedido de subsidio 

o Associação Cultural “Os Filhos de Lumiére”- Proposta de atividades e subsidio para o ano 

letivo 2018/2019 

o Direito de preferência na venda de imóvel sito na Rua das Portas de Moura, n.º 2 em 

Serpa – Anúncio n.º 3210/2019 

o Certificação de nome de rua – Rua Dr. Ramon Nonato de La Féria, em Serpa 

o Pedido de renovação de tarifa social – Requerente: Alice Rações Ruivo 

o Edifícios escolares desativados 

o Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 

de 2018/2019 (6ª Fase)  

o Projeto de regulamento de serviços da Resialentejo 

o Associação Cultbéria – Proposta da Contrato Programa para 2019  

 

 

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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