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ATA N.º 5/2020 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 4 de março de 2020 
  

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 5/2020 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA  PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA 

NO DIA 4 DE MARÇO DE 2020 

   

No Salão Polivalente de Pias, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 4 de 

março de 2020, 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 4/2020 

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 4, relativa à reunião realizada no dia 19 

de fevereiro, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, 

com as abstenções do Sr. Presidente da Câmara, Tomé Pires e do Sr. Vereador 

Manuel Soares por não terem participado na reunião. --------------------------------------------- 

 

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. Revisão do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa 

2. Primeira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Serpa 

3. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

4. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa - Licenciamento de desfile de Carnaval  

5. Rancho Coral “Os Camponeses de Vale de Vargo” – Proposta de atribuição de 

subsidio 

6. Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de S.Bento – Proposta de atribuição de 

subsidio  

7. Pedidos de atribuição de tarifa social  

8. Constituição de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Zona dos 

Armazéns, Lote A em Serpa – Requerente: António Cigarrilha da Graça 

9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito 

na Rua Brigadeiro Tiago Pedro Martins, n.º 31 r/c e 1.º andar em Vila Nova de 

S.Bento 
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10. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16 de dezembro nos prédios 

sitos na Rua da Fonte Santa, n.º 3 e 5 em Serpa  

11. Coberto Multiusos de Serpa - Proposta de aprovação do Projeto de Execução  

12. RESIALENTEJO – Proposta de protocolo (compostagem caseira e comunitária) 

13. Parecer sobre aumento de compartes sobre prédios rústicos em Serpa – 

Requerente: Miguel Baeta e Vale  

14. Parecer sobre projeto de emparcelamento simples – Prédio denominado “Pé da 

Serra” em Vila Verde de Ficalho – Requerente: António José Valente Sargento  

15. Proposta de Aprovação da Segunda Adenda ao Contrato de Empréstimo 

0765/005723/891 e respetivo Plano de Pagamentos 

16. Proposta de Aprovação do Plano de Pagamentos anexo ao Contrato de 

Empréstimo 0765/005782/391 

17. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento  

18. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Revisão do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão 

realizada no dia 27 de fevereiro do corrente ano, de acordo com o artigo 241º da 

Constituição da República Portuguesa, tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 

101º, todos do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 07 de janeiro e artigo 25º, n.º1 alínea g) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, deliberou, por maioria, com a abstenção do eleito da Coligação PSD/CDS e 

os votos a favor dos eleitos da CDU e PS, aprovar a Revisão do Código de 

Regulamento e Posturas do Município de Serpa, Titulo V, Capitulo I, Secção III (normas 

urbanísticas e arquitetónicas), Subseção II (Condições Estéticas), artigos 620º a 631.º, 

nos termos acima expostos.  ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Primeira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Serpa 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão 

realizada no dia 27 de fevereiro do corrente ano, de harmonia com o disposto na alínea 

o), do n.º 1, do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, 

do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, deliberou, por maioria, 

com as abstenções dos eleitos do PS e da Coligação PSD/CDS e os votos a favor da 

CDU, aprovar a primeira alteração ao Mapa de Pessoal do Município. ---------------------- 
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3. 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 

Associação de Futebol 

de Beja 

2267 

2020.0218 

 

Utilização do 

campo de futebol 

de V.N.S.Bento, 

para treino do 

guarda-redes do 

centro de treino 

 

------- 

 

 

 

 

22,50€ 

Agrupamento de 

Escolas n.º 2 de Serpa 

2153 

2020.02.14 

Matiné e baile de 

Carnaval  

21 fevereiro 

Espaço Wasabi 

Ruido  

 

20,00€ 

Associação Portuguesa 

de Ultimate e 

Desportos de Disco 

228 

2020.01.07 

Utilização do 

parque desportivo 

de Serpa 

15 e 16 de 

fevereiro 

para treinos da 

seleção nacional 

da modalidade 

 

----- 

 

 

 

120,00€ 

 

 

4. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa - Licenciamento de desfile de 

Carnaval  

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 despacho proferido pelo 

Sr.Presidente, datado de 20 de fevereiro do corrente ano, respeitante à autorização 

para o Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa, realizar na freguesia de Pias, o desfile 

de Carnaval, no dia 21 de fevereiro.  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 20 de 

fevereiro, refere que foram apresentados todos os documentos previstos no artigo 7.º 

do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de março, tendo a GNR de Moura 

informado que os agentes da Escola Segura, acompanhavam o desfile, em todo o seu 

percurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Rancho Coral “Os Camponeses de Vale de Vargo” – Proposta de atribuição 

de subsidio 

Em conformidade com a proposta da Casa do Cante e nos termos do artigo 33.º n.º 1 

alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Rancho Coral Os Camponeses 

de Vale de Vargo, um subsidio no valor de 1.000€ (mil euros), para apoio na aquisição 

de fardamento e atividades a desenvolver no ano de 2020. 

A Unidade de Gestão Financeira, procedeu ao respetivo cabimento n.º 21369/2020.  

 

 

6. Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de S.Bento – Proposta de 

atribuição de subsidio  

Em conformidade com a proposta da Casa do Cante e nos termos do artigo 33.º n.º 1 

alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Rancho Coral e Etnográfico de 

Vila Nova de S.Bento, um subsidio no valor de 1.000€ (mil euros), para apoio na 

aquisição de fardamento e atividades a desenvolver no ano de 2020. 

A Unidade de Gestão Financeira, procedeu ao respetivo cabimento n.º 21366/2020.  

 

 

7. Pedidos de atribuição de tarifa social  

7.1. Requerente: Graciete Carmo Saúde Isqueiro Mafaldo 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica, em informação datada de 4 de fevereiro do corrente ano, refere que, a 

requerente Graciete Carmo Saúde Isqueiro Mafaldo, 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 "constitui tarifário especial a tarifa 

social que abrange as pessoas singulares com contrato de fornecimento de serviço de 

águas e que se encontrem em situação de carência económica”.  

Feita a apreciação do pedido pelo Gabinete de Ação Social e Educação, foi informado 

que “a requerente reúne critérios para a atribuição da tarifa social uma vez que os 

rendimentos do agregado familiar são inferiores ao disposto no n.º 3, do artigo 77.º do 

Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa. (o agregado 

familiar da requerente aufere um rendimento anual inferior a 5.808,00€, acrescido de 

50% por cada elemento do agregado familiar que não aufira qualquer rendimento).” 

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 
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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 o presente pedido para apreciação e decisão da Câmara 

Municipal, propondo o respetivo deferimento, face à apreciação técnica do Serviço de 

Ação Social. 

 Deliberação  

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

atribuir a tarifa social à requerente, Graciete Carmo Saúde Isqueiro Mafaldo, ao abrigo 

do artigo 77.º do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de 

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

 

7.2. Requerente: Angelina Eugénia Cavaco Horta  

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica, em informação datada de 4 de fevereiro do corrente ano, refere que, a 

requerente Angelina Eugénia Cavaco Horta, 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 "constitui tarifário especial a tarifa 

social que abrange as pessoas singulares com contrato de fornecimento de serviço de 

águas e que se encontrem em situação de carência económica”.  

Feita a apreciação do pedido pelo Gabinete de Ação Social e Educação, foi informado 

que “a requerente reúne critérios para a atribuição da tarifa social uma vez que os 

rendimentos do agregado familiar são inferiores ao disposto no n.º 3, do artigo 77.º do 

Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa. (o agregado 

familiar da requerente aufere um rendimento anual inferior a 5.808,00€, acrescido de 

50% por cada elemento do agregado familiar que não aufira qualquer rendimento).” 

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 o presente pedido para apreciação e decisão da Câmara 

Municipal, propondo o respetivo deferimento, face à apreciação técnica do Serviço de 

Ação Social. 

 Deliberação  

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

atribuir a tarifa social à requerente, Angelina Eugénia Cavaco Horta, ao abrigo do artigo 

77.º do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa.  
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8. Constituição de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Zona dos 

Armazéns, Lote A em Serpa – Requerente: António Cigarrilha da Graça 

De acordo com o parecer da  Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

datado de 12 de fevereiro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, autorizar a constituição em Propriedade Horizontal do prédio urbano sito 

na Zona de Armazéns, Lote A, em Serpa, inscrito na matriz urbana sob o n.º1959-P da 

(extinta) Freguesia de Santa Maria, concelho de Serpa, e descrito na conservatória do 

registo predial de Serpa sob o n. º675/19920603, com a área total de 1200m2, área 

coberta de 450m2 e área descoberta de 750m2.  

O prédio é constituído por dois edifícios de r/chão destinados a armazéns industriais e 

um anexo de apoio à atividade industrial, perfazendo duas frações autónomas, 

distintas, independentes e isoladas entre si, todas com saída para a via pública, 

reunindo as condições para ser submetido ao regime de propriedade horizontal, 

conforme as frações que se descrevem:  

Fração A – Constituída por rés-do-chão, com entrada pela Avenida dos Bombeiros 

Voluntários de Serpa, destinada à atividade industrial, composta por um armazém e 

uma zona descoberta, com área total de 524 m2  

Fração B – Constituída por rés-do-chão, com entrada pela Avenida dos Bombeiros 

Voluntários de Serpa, destinada à atividade industrial, composta por um armazém, um 

anexo de apoio à atividade industrial e uma zona descoberta, com área total de 676 

m2.  

São comuns às frações A e B:  

- o solo, a cobertura, paredes resistentes e redes de infraestruturas.  

As frações autónomas A e B constituem unidades independentes, distintas e isoladas 

entre si, comunicando diretamente com o exterior, preenchendo, por conseguinte, os 

requisitos dos artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil.  ------------------------------------------ 
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9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16 de dezembro no 
prédio sito na Rua Brigadeiro Tiago Pedro Martins, n.º 31 r/c e 1.º andar em 
Vila Nova de S.Bento 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a 
câmara municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer 
interessado, determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção 
de más condições de segurança ou de salubridade. 
Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e 
Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ------------------------- 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, 

acima transcrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16 de dezembro nos prédios 

sitos na Rua da Fonte Santa, n.º 3, 5 e 9 em Serpa  
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a câmara 
municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 
determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de 
segurança ou de salubridade. 
Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 
Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ------------------------- 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, 

acima transcrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Coberto Multiusos de Serpa - Proposta de aprovação do Projeto de 

Execução  

Os Serviços Técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais – Arq.º António 

David Dias, informa, em 28 de fevereiro do corrente ano, que o Coberto Multiusos de 

Serpa será implantado em área classificada como “Zona Sensível” onde se inserem as 

EUC1 – Ampliação do Pavilhão de Feiras e Exposições; a EUC5 e a EUC6 – Reservas 

para equipamento. 

Esta necessidade resulta da análise dos vários eventos já executados neste local – 

atualmente uma área parcialmente murada e com pavimento em tout-venant, 

chegando-se à conclusão da necessidade de construção de uma estrutura coberta que 

albergasse os mais variados usos. Considerou-se para desenvolvimento do projeto 

usos como: concertos, desporto, casamentos, feiras, exposições e eventos 

semelhantes. 

Tendo em conta a polivalência do espaço, foi desenvolvida uma estrutura metálica com 

45m x 35m (1.575,00 m2) e uma altura de 9.18m. Esta estrutura constituída por pilares 

redondos e cobertura em treliças, pintada a cor branca o que imprime leveza ao objeto 

arquitetónico.  

A cobertura é executada em chapa nervurada de aço galvanizado acabada à cor 

branco, revestida no topo a tela de PVC.  

O pavimento será em massame de betão com endurecedor de superfície e duas 

camadas de malhasol, equartelado, acabado com afagamento mecânico. O remate 

deste com o pavimento futuro será em chapa de aço corten, sendo desde já 

considerado. 

No interior, o desenho da cobertura gera uma depressão, criando uma zona mais baixa 

onde está prevista a localização de futuras instalações sanitárias e o público em geral. 

Na zona mais elevada será a localização preferencial para a colocação de um palco, 

quando necessário.  

O equipamento terá iluminação própria e de segurança. Toda a instalação elétrica foi 

desenvolvida de forma a possibilitar a adequação de pontos de alimentação de energia 

e iluminação em função dos eventos a desenvolver no local. 
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Imagem representativa do equipamento proposto 

 

 

O projeto é constituído pelas seguintes especialidades: 

P1 — Arquitetura 

P2 — Estrutura 

P3 — Instalações Elétricas  

P4 — Esgotos 

P5 —Plano de Segurança e Saúde 

P6 — Plano De Prevenção E Gestão De Resíduos De Construção E Demolição 

QUADRO DE RESUMO DA ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 

 
COD. 

 
DESCRIÇÃO 

 
TOTAL 

1.0 ESTALEIRO 9 496,44 € 

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS 4 001,40 € 

3.0 ESTRUTURA 203 110,09 € 

4.0 BASE PAVIMENTO E MACICOS DE FUNDAÇÃO 56 373,85 € 

5.0 COBERTURA 42 610,24 € 
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De acordo com a Estimativa Orçamental constante do Projeto, estimam-se em 

606.529,88€ (seiscentos e seis mil, quinhentos e vinte e nove euros e oitenta e oito 

cêntimos) os trabalhos necessários à execução desta fase do Loteamento. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

- De acordo com a Calendarização constante do projeto, estima-se que a execução dos 

trabalhos decorra num período de 112 dias. 

 

 

6.0 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 69 204,31 € 

7.0 REVESTIMENTO DE TETOS 21 696,66 € 

8.0 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS 89 285,77 € 

9.0 DIVERSOS 1 188,00 € 

10.0 ESGOTOS 2 349,00 € 

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 106 752,12 € 

12.0 TRABALHOS FINAIS 462,00 € 

  TOTAL 606 529,88 € 
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 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Manuel Soares para referir que se trata de um projeto de valor 

elevado (606.529,88€) e que não é uma obra prioritária, pois há outras situações no 

concelho que carecem de intervenção, como é caso do centro multiusos em Vale do 

Poço, a conclusão do espaço multiusos de Pias, a reparação da Igreja do cemitério de 

Serpa e alguns caminhos pedonais no concelho que facilitam o acesso a determinadas 

zonas. 

 

O Sr. Presidente respondeu que a concretização desta obra, neste momento, tem a ver 

com a possibilidade de financiamento disponível, estando já a candidatura aprovada 

com um apoio a 85%, pelo que, embora existam outras obras necessárias, a autarquia 

deve aproveitar as oportunidades de financiamento. --------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra 

dos eleitos do Partido Socialista, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea f) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar o projeto de execução relativo aos trabalhos de 

construção do Coberto Multiusos de Serpa, elaborado pela Landmark Arquitectos e 

integrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU). ------------------------ 
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12. RESIALENTEJO – Proposta de protocolo (compostagem caseira e comunitária) 
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 despacho proferido pelo Sr.Presidente, datado 
de 27 de fevereiro do corrente ano, respeitante ao protocolo com a Resialentejo – Tratamento e 
Valorização de Resíduos, E.I.M., no âmbito das candidaturas POSEUR – Aviso Bioresíduos:  
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13. Parecer sobre aumento de compartes sobre prédios rústicos em Serpa – 

Requerente: Miguel Baeta e Vale  

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datado de 24 de fevereiro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento de compartes, decorrente da 

VENDA de Bonifácio Antunes Ferreira e Mariana Cerejo Laneiro Ferreira, casados sob 
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o regime de comunhão geral de bens, em partes iguais, a José Manuel Lucas Ramos e 

Maria Helena Ramos, casados no regime de separação de bens, dos prédios abaixo 

descritos, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte 

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

disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de 

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

- Prédio rústico denominado "Vale de Paus ou Alto das Laranjeiras", sito ao 

artigo 101, da secção K, com a área total de 2,3 hectares, da (extinta) freguesia 

de Salvador (Serpa); 

- Prédio rústico denominado "Alto da Laranjeira", sito ao artigo 99, da secção K, 

com a área total de 5625 m2, da (extinta) freguesia de Salvador (Serpa); 

- Prédio misto denominado "Alto da Laranjeira", com o artigo rústico 98, da 

secção K, com a área total de 34000 m2, e com o artigo matricial urbano n.º 

3501, com a área coberta de 727,50 m2 e logradouro com 385,55 m2, da 

(extinta) freguesia de Salvador (Serpa). 

 

 

14. Parecer sobre projeto de emparcelamento simples – Prédio denominado 

“Pé da Serra” em Vila Verde de Ficalho – Requerente: António José Valente 

Sargento  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 27 de fevereiro do corrente 

ano, informa que, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 51.º da Lei n.º111/2015 de 

27 de Agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro, é requerido por António 

José Valente Sargento, na qualidade de proprietário dos prédios rústicos descritos na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º2697/20190611 e 

n.º1162/19970812, inscritos na matriz predial rústica sob os artigos n.º314 e n.º315 da 

secção C da Freguesia de Vila Verde de Ficalho, com a área total de 1,7125 hectares, 

parecer do município na aquisição do prédio rústico confinante, da mesma natureza, 

denominado "Pé da Serra", descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob 

o n.º1960/20070102, e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo  n.º4 - secção C, da 

Freguesia de Vila Verde de Ficalho, com a área total de 87,9125 hectares, resultando a 

operação num emparcelamento simples com a área total de 89,6250 hectares, 

enquadrando-se no disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 111/2015 de 27 

de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro. 

 

Os prédios acima referidos enquadram-se, de acordo com o disposto no Regulamento 

do Plano Diretor Municipal de Serpa: 

Carta de Ordenamento: afetos a "Espaços Agrícolas: Espaços agrossilvopastoris" 
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Carta de Condicionantes: afetos a "Reserva Ecológica Nacional - REN: Área de 

elevado risco de erosão hídrica do solo"; "Recursos Hídricos: Cursos de água", 

"Recursos hídricos: Lagoas margens", "Zona de Proteção Especial: Mourão-Moura-

Barrancos/ Vale do Guadiana", "Zona Especial de Conservação: Guadiana/ Moura-

Barrancos" e "Sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou 

exemplares isolados" 

 

Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples resultante da 

aquisição, respeita o cumprimento da área máxima da exploração final resultante da 

operação, definida na Portaria n.º219/2016 de 9 de Agosto, alterada pela Portaria 

n.º19/2019 de 15 de Janeiro. 

 

Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos 

no n.º3 do art.º 9.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de Agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 

de 3 de Setembro, e para efeitos do estabelecido no n.º2 do art.º 9.º do mesmo 

diploma, propõem que o presente projeto de emparcelamento simples seja aprovado 

pela Câmara e se proceda à emissão da certidão requerida. 

 

A certidão a emitir pelo Município deverá conter, também, a seguinte informação: 

 

a) de acordo com o n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º111/2015 de 27 de Agosto, 

alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro, informar que: 

- o fracionamento dos novos prédios resultantes da operação de 

emparcelamento é proibido durante um período de 15 (quinze) anos contando a 

partir do seu registo; 

 

b) informar que a transmissão resultante das operações de emparcelamento 

simples está isenta de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 

imóveis (IMT) e de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), nos termos do 

disposto no art.º51 da Lei n.º111/2015, de 27 de agosto na sua atual redação. 
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Situação inicial do prédio  
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Situação final do prédio  
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 Deliberação  

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

emitir parecer favorável à aquisição do prédio rústico denominado "Pé da Serra", 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º1960/20070102, e 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo  n.º4 - secção C, da Freguesia de Vila 

Verde de Ficalho.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

15. Proposta de Aprovação da Segunda Adenda ao Contrato de Empréstimo 

0765/005723/891 e respetivo Plano de Pagamentos 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica informa que, “por deliberação da Câmara Municipal de Serpa de 20 de março 

de 2019, foi aprovada a Minuta do Contrato referência 0765/005723/891, relativa à 

contratação de um empréstimo no montante de 300 000,00€, para financiamento das 

obras de expansão da Zona Industrial de Serpa. 

- Posteriormente, pelo nosso ofício referência S. 2405/2019, de 01/04/2019, remeteu-se 

o contrato e respetiva documentação instrutória a fiscalização prévia do Tribunal de 

Contas. 

- Pelo ofício daquele Tribunal de Contas, nossa referência E. 5847/2019, foi devolvido o 

contrato com pedido de esclarecimentos/retificações. 

- Em conformidade, foi contatada a Caixa Geral de Depósitos, para pronuncia e 

retificação do contrato, nos termos indicados pelo Tribunal de Contas. 

- Após diversos contatos, foi recebida a (primeira) Adenda ao Contrato e respetivo 

Plano de Pagamentos, aprovados em reunião da Câmara Municipal de Serpa, de 12 de 

junho de 2019. 

- Novamente, pelo nosso ofício referência S. 5393/2019, de 05/08/2019, remeteu-se o 

contrato e respetiva adenda a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 

- Pelo ofício daquele Tribunal de Contas, nossa referência E. 13498/2019, foi o contrato 

e respetiva Adenda devolvidos, pela segunda vez, repetindo um pedido de retificação 

anteriormente recusado pela Caixa Geral de Depósitos. 

- Em conformidade, foi remetido ofício à Caixa Geral de Depósitos, nossa referência S. 

6426/2019, de 04/09/2019, pelo qual foi informado, que, em face da repetida pronuncia 

negativa do Tribunal de Contas, se iria propor a reunião da Câmara Municipal a 

extinção do contrato e se concedeu o prazo de 5 dias uteis para pronúncia. 

- Em resposta, por mensagem de correio eletrónico de 16/09/2019, nossa referência E. 

14538/2019, veio finalmente a Caixa Geral de Depósitos, aceder à pronuncia do 
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Tribunal de Contas e remeter nova Adenda ao Contrato de Empréstimo referência 

0765/005723/891 e respetivo plano de pagamentos. 

2 – Entretanto, considerando o tempo decorrido desde a aprovação da candidatura a 

financiamento comunitário, pelo referido ofício do Tribunal de Contas, nossa referência 

E. 13498/2019, foi ainda solicitada a “reprogramação da aprovação do financiamento 

comunitário, de modo a acompanhar a execução material e financeira da empreitada 

em causa”. 

- Solicitada a referida reprogramação à Autoridade de Gestão da candidatura, foi 

comunicado, por mensagem de correio eletrónico de 29 de novembro de 2019 que a 

mesma “obteve decisão de deferido na Reunião da Comissão Diretiva n.º ALT20-2019-

54, de 29-11-2019”. 

- Considerando a data da decisão de reprogramação e por questões que se 

relacionam, também, com a transição para o novo sistema de normalização 

contabilístico das administrações públicas (SNC-AP), só agora estão reunidos os 

requisitos necessários ao envio do contrato a Visto Prévio do Tribunal de Contas. 

Em conformidade, solicitou-se à Caixa Geral de Depósitos o envio de novo plano de 

pagamentos, mais conforme com a corrente data, que se anexa. 

Em resultado do que antecede, acompanham a presente informação os seguintes 

documentos: 

- Doc. 1: Adenda (Segunda) à minuta contratual de 19/03/2019 referente ao 

empréstimo 0765/005723/891e respetivo Plano de Pagamentos; 

- Doc. 2: Comprovativo da aprovação da reprogramação (temporal e financeira) da 

operação; 

- Doc. 3: Novo Plano de Pagamentos atualizado; 

- Doc. 4 e Doc. 5: Fichas com informação de cabimento atualizadas, relativamente aos 

juros com numero sequencial 19287 e relativamente à amortização de capital com o 

número sequencial 19288, que se remetem à apreciação da Câmara Municipal de 

Serpa, com proposta para aprovação”. --------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

Aprovar a segunda adenda à minuta contratual de 19/03/2019, referente ao 

empréstimo 0765/005723/891, para financiamento das obras de expansão da 

Zona Industrial de Serpa; 

Aprovar o novo plano de pagamento atualizado. 

Todos os documentos acima referidos, constam dos anexos à presente ata, dela 

fazendo parte integrante.  
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Constam ainda dos anexos à ata, as fichas com informação de cabimento atualizadas, 

relativamente aos juros, com numero sequencial 19287 e relativamente à amortização 

de capital, com o número sequencial 19288. ------------------------------------------------------- 

 

16. Proposta de Aprovação do Plano de Pagamentos anexo ao Contrato de 

Empréstimo 0765/005782/391 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica informa que, «por deliberação da Câmara Municipal de Serpa, de 18 de 

setembro de 2019, foi aprovada a minuta do contrato de empréstimo e respetivo plano 

de pagamentos, com a referência 0765/005782/391, a outorgar com a Caixa Geral de 

Depósitos, para financiamento das obras de construção do Centro Tecnológico 

Agroalimentar do Alentejo. 

Por questões que se relacionam, também, com a transição para o novo sistema de 

normalização contabilístico das administrações públicas (SNC-AP), só agora estão 

reunidos os requisitos necessários ao envio do contrato a Visto Prévio do Tribunal de 

Contas. 

Em conformidade, impõe-se aprovar um novo plano de pagamentos, mais conforme 

com a corrente data, que se anexa. 

Juntam-se ainda as correspondentes fichas com informação de cabimento atualizadas: 

- Relativamente aos juros, com numero sequencial 20339; 

- Relativamente à amortização de capital, com o número sequencial 20400. 

Em conformidade, remete-se para reunião da Câmara Municipal de Serpa com 

proposta para aprovação.» ------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o novo plano 

de pagamentos, acima transcrito, respeitante à minuta do contrato de empréstimo, com 

a referência 0765/005782/391, a outorgar com a Caixa Geral de Depósitos, para 

financiamento das obras de construção do Centro Tecnológico Agroalimentar do 

Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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17. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento  

Grupo Parlamentar do PCP – Criação das Regiões Administrativas 
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18. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º41, 

referente ao dia 3 de março do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 

137.729,75€ (cento e trinta e sete mil, setecentos e vinte e nove euros e setenta e 

cinco cêntimos) e 188.441,92€ (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e um 

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

não orçamentais, respetivamente. ---------------------------------------------------------------------- 
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No período de intervenção dos eleitos, começou por usar da palavra o Sr. Presidente 

para referir que na passada segunda feira, a Câmara Municipal foi convidada para 

fazer uma visita às obras do posto da GNR e na sequência da entrevista de uma Rádio 

local, a Sr.ª Vereadora Paula Pais comentou no Facebook que a situação não tinha 

sido devidamente explicada, pelo que, considerando que não tem o hábito de tratar 

destes assuntos nas redes sociais, pergunta à Sr.ª Vereadora qual era a questão que 

não ficou bem esclarecida, pois as reuniões da Câmara são o sitio certo para 

esclarecer estes assuntos.  

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais começou por dizer que comentou o assunto na sua página 

pessoal do Facebook, manifestando o seu desagrado, pois já tinha abordado este 

assunto em várias reuniões e o atraso, de quatro anos, na execução da obra, deveu-se 

ao facto do Município não aceitar o pedido do MAI para ser o gestor da obra, 

contrariamente ao que aconteceu com alguns municípios.  

 

O Sr. Presidente refere que houve um acordo ainda assinado pelo anterior Governo 

PSD, em que andavam a tentar convencer os Municípios que havia fundos 

comunitários disponíveis para construção dos postos da GNR, mas quem tinha que 

fazer a candidatura eram os municípios e as Câmaras que nessa altura, aceitaram a 

proposta, tiveram as candidaturas reprovadas, pois as Câmaras não podem ser 

gestoras de uma obra, numa área cuja competência não pertence aos municípios e foi 

por esse motivo que a Câmara de Serpa não aceitou o pedido do MAI, pois não era um 

assunto da competência do município e uma coisa é colaborar e outra é 

responsabilizar.  

A Câmara apoiou com a cedência do edifício de uma antiga escola desativada, para a 

obra do novo posto da GNR e fez o respetivo levantamento e sempre tem apoiado, pois 

o edifício onde atualmente funciona o posto da GNR foi cedido pela Câmara e devido à 

falta de condições, há muito tempo que a Câmara disponibilizou e está a ser utilizado o 

edifício do parque de campismo para alojamento dos agentes da GNR e cedeu ainda 

um espaço noutro edifício que está a servir de gabinete à empresa a quem foi 

adjudicada a obra. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Voltou a intervir a Sr.ª Vereadora Paula Pais para abordar os seguintes assuntos: 

 

 Na reunião da Câmara Municipal de 7 de março de 2018, apresentou a proposta 

para que seja criado o Conselho Municipal de Segurança, previsto na Lei n.º 

33/98, de 18 de julho, alterada pela Lei n.º 106/2005, de 25 de agosto. Passados 

dois anos da sua proposta, gostaria de saber o ponto de situação deste 

Conselho Municipal; 
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 Lembra ainda que, na reunião 7 de março de 2018, solicitou que lhe fosse 

facultada informação sobre o património da Câmara Municipal, quer em Serpa 

quer nas freguesias e em agosto de 2017, numa reunião pública que se realizou 

em Vila Verde de Ficalho, a munícipe Margarida Monge já tinha feito esse 

pedido e até agora, nenhuma informação foi facultada; 
 

 
 Ainda numa reunião em 2017, alguém questionou sobre a via pedonal em Vila 

Nova de S.Bento até ao cemitério e foi dito que o processo estava atrasado, mas 

que iriam concluir, contudo ainda não foi concluído. A obra faz parte do 

programa eleitoral, por isso, pergunta para quando se prevê a sua conclusão. 

Ainda sobre as vias pedonais, lembra que fez numa reunião de Câmara, uma 

proposta para se melhorar o acesso ao cemitério de Serpa, disseram que iriam 

analisar, mas até agora não obteve resposta sobre o assunto; 

 

 Por um eleito do PS, foi solicitado na reunião da Câmara Municipal de 26 de 

julho de 2017, informação sobre o processo das bicicletas, tendo o Sr. 

Presidente respondido que estava previsto ficarem localizadas no jardim 

municipal, por ser um local central e por uma questão de segurança. Estando já 

o jardim em funcionamento, pergunta novamente pela localização das bicicletas; 

 

 Pergunta para quando está prevista a reparação do muro do Centro Escolar; 
 

 Mantém-se o problema dos pombos na escola do 1.º ciclo de Vila Nova de 

S.Bento, pois há pombos doentes a cair no recinto escolar e pode existir perigo 

para as crianças que lhes mexerem. Tinham obtido a informação de que foram 

colocadas gaiolas em cima do telhado para tentar minorar este problema, pelo 

que, gostaria de saber se a manutenção está a ser feita e com que regularidade; 
 

 Na reunião da Câmara de 5 de fevereiro do corrente ano, os eleitos do PS 

apresentaram um voto de louvor a um jovem natural do nosso concelho, o 

cavaleiro João Torrão e propuseram que o jovem fosse recebido nos Paços do 

Concelho para que, publicamente, lhe seja reconhecido o mérito. Refere que, 

até à presente data, ainda não obtiveram resposta sobre este assunto.  

No âmbito do artigo 3.º e 6.º do Regulamento Municipal de Insígnias e 

Medalhas, propõe a atribuição da Medalha de Mérito Municipal a este jovem 

cavaleiro.   
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O Sr. Presidente começou por responder a esta última questão sobre a proposta 

apresentada em relação ao cavaleiro João Torrão e referiu que, poderá ser analisada 

em conjunto com outras propostas que possam surgir de atribuição de medalhas e num 

momento único, serão atribuídas várias. 

Em relação ao problema dos pombos, há uma dúzia de gaiolas colocadas e a 

manutenção é feita com uma regularidade quinzenal e em função de outras queixas 

que possam ir surgindo, a Câmara vai atuando e tentando minorar o problema. 

Relativamente à reparação do muro, diz que as responsabilidades são partilhadas 

entre a Câmara e o Ministério da Educação, pelo que o assunto irá ser analisado pelos 

respetivos serviços da autarquia.  

Informa ainda que as bicicletas estão no parque de campismo e continua a existir a 

intenção de serem colocadas no jardim municipal.  

Sobre as vias pedonais, refere que já foi feito em Pias, a melhoria do acesso ao 

cemitério e vai ser feito em Vila Nova de S.Bento. 

Em relação ao inventário dos bens da autarquia vai verificar o assunto com os serviços, 

mas pergunta se é património móvel ou imóvel, tendo a Sr.ª Vereadora Paula 

respondido que se trata de património móvel.  

O Sr. Presidente disse ainda que já tinha sido prestada uma informação sobre o ponto 

de situação dos vários conselhos municipais, mas poderá ser feita nova informação 

sobre esse assunto.  

 

Interveio em seguida o Sr. Vereador Manuel Soares para saber qual a situação do 

curso superior de Técnico de Inovação Agro-Alimentar, que estava previsto iniciar para 

o próximo ano letivo e perguntou também como está o processo do parque de 

autocaravanas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder a esta última questão, dizendo que o projeto 

teve que sofrer alterações, foi adaptado para 25 lugares, estando inicialmente previsto 

para 40 caravanas, dado que a verba disponível era menor, sendo, no entanto, apoiado 

a 85% e está previsto que até final do primeiro trimestre, esteja o concurso em 

andamento.  

Sobre o curso, informa que já decorreram reuniões com o Instituto Politécnico e 

também já se contactou a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural para verificar 

a possibilidade de, no âmbito do ensino secundário, existir também um curso nesta 

área, que possa ser um apoio para as empresas.  ------------------------------------------------ 

 

O Sr. António Mariano interveio para propor, à semelhança do que foi feito durante 

anos, que o próximo 25 de Abril, fosse comemorado com uma sessão solene no Salão 

Nobre da Câmara Municipal, com a presença de eleitos da Câmara e Assembleia 

Municipal, com todos os autarcas e que, durante a cerimónia se proceda à entrega de 
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medalhas e insígnias às pessoas que, de algum modo, tiveram relevância nesse 

período da história de Portugal.  

 

Pergunta ainda sobre o Largo do Ribeirinho, que consta do plano de atividades, se 

existe algum trabalho feito e também em que fase estão as negociações sobre o 

acesso ao cemitério de Pias, a segunda fase da obra.  

Gostaria também de saber se estão previstos projetos de eco hortas para as freguesias 

e em que situação se encontra o processo de requalificação do ramal para utilização 

como ciclovia. 

Alerta para a necessidade de requalificação da estrada da Pipa/estrada de Belmeque.  

Pergunta se vão continuar as jornadas de biodiversidade e ainda no âmbito do 

ambiente, questiona para quando se prevê o inicio das ações de sensibilização que 

estão previstas no plano de atividades. 

Em relação ao parque multiusos de Pias, face às alterações que se verificaram nas 

verbas orçamentadas, pergunta em que fase se encontra este processo.  ----------------- 

 

O Sr. Presidente começa por responder que, em relação ao Largo do Ribeirinho, está 

definido o projeto e vai ser analisado em conjunto com a Junta de Freguesia, a 

intervenção a fazer e prevê-se fazer também a obra do lado direito da estrada, no 

acesso ao cemitério.  

As eco-hortas são um processo que está a ser coordenado com as Juntas de 

Freguesia e Pias já arranjou um terreno, colocou a vedação e vai adquirir um triturador 

e a Câmara vai ajudar na gestão do processo e na realização de workshops. 

Sobre a requalificação da estrada da Pipa e estrada de Belmeque, diz que está no 

Serviço de Aprovisionamento a decorrer o procedimento para a aquisição de material 

para a estrada da Pipa. 

Sobre a ciclovia, que é um processo em parceria com os municípios de Beja, Serpa e 

Moura, as Câmaras vão fazendo intervenções à medida que conseguem. Pretende-se 

ter neste mandato, algum trabalho feito entre a estrada de Belmeque e o campo de 

futebol. 

Informa ainda que as Jornadas da Biodiversidade vão continuar e irão realizar-se nos 

dias 22 e 23 de maio.  

Quanto ao parque multiusos de Pias, vai avançar com uma verba de 120.000€ cujo 

procedimento já está concluído para a abertura de concurso público e nos próximos 

meses estará concluído.  

Quanto à sessão solene de comemoração do 25 de Abril, refere que fica registada a 

proposta, irá ser estudada e em relação à atribuição de medalhas, é um assunto que 

está mais ligado a outras datas comemorativas respeitantes especificamente ao nosso 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Interveio o Sr. Domingos Godinho, tendo começado por referir que o investimento nas 

zonas industriais tem sido muito reduzido e as infraestruturas da ZAE de Vila Nova de 

S.Bento também ainda não estão concluídas e mais uma vez, falou da deficiente 

iluminação pública nas freguesias, além de que, as lâmpadas acendem muito tarde, 

tornando escuras algumas ruas, tendo o Sr. Presidente explicado que, quando a 

autarquia faz a requalificação de uma rua, não é apenas o asfaltamento, substitui as 

infraestruturas, incluindo a iluminação e a iluminação LED é diferente da tradicional e 

temos a sensação que existe menos visibilidade e é função da EDP fazer a mudança 

para lâmpadas LED e por vezes já se tem solicitado que seja aumentada a potência e 

informou ainda que amanhã a Câmara vai reunir com a EDP para dar conhecimento de 

várias situações no concelho. Refere ainda que já foi solicitado à EDP que o horário 

seja igual em todas as freguesias e acrescentou que vai ser colocado na ata o pedido 

efetuado. 

Quanto à questão sobre o investimento nas zonas de atividades económicas, faz 

referência ao trabalho realizado pela autarquia e lembra que nenhum concelho do 

distrito de Beja, tem três zonas de atividades económicas como o concelho de Serpa.    
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Seguiu-se a intervenção do Sr. Joaquim Paulo, tendo questionado sobre o motivo do 

arranjo da estrada da Pipa ter ficado a meio e pergunta também se existe algum plano 

para um turismo sustentável no concelho, pois considera que é necessário que existam 

pontos de atração para quem nos visita e por exemplo, o museu de Pias está fechado, 

a igreja de Santa Luzia precisa de ser recuperada e a Casa do Cante em Pias fechou. 

Diz ainda que o concelho tem um grande potencial turístico e sendo proprietário de 

uma empresa sedeada no concelho, gostariam de, a médio prazo, trabalhar também 

nesta área do turismo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre a estrada da Pipa, o Sr. Presidente disse que se fizeram algumas pequenas 

reparações e disse ainda que a Câmara tem um plano estratégico de turismo para o 

concelho, sendo o nosso ponto forte a valorização do património e a autarquia continua 

a reunir com as pessoas, com as empresas para saber as suas necessidades e por 

isso, seria útil a criação de uma associação para se poder conjugar melhor 

determinadas questões.  

Em relação ao museu de Pias, diz que é propriedade da Junta de Freguesia e a 

Câmara tem dado alguma colaboração e tenta-se articular o assunto o melhor que se 

pode, para que esteja algum tempo aberto.  

Quanto à igreja de Santa Luzia, informa que a Paróquia fez uma candidatura para 

reparação da igreja, em colaboração com a Câmara Municipal e o Monte da Capela, 

contudo, a candidatura não foi aprovada, mas pretendem estas entidades manter o 

protocolo e fazer nova candidatura.  

Sobre a Casa do Cante de Pias, diz que se trata do espaço de uma taberna que é da 

responsabilidade do Grupo Coral e Etnográfico de Pias. --------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Romão Janeiro que começou por alertar para a situação da Rua Jogo 

dos Paus em Pias, que costuma alagar quando chove e questiona se não poderia 

resolver-se o problema com a colocação de uma sarjeta.  

Refere ainda a necessidade de arranjo do espaço onde funciona o Teatro Experimental 

de Pias, pois as condições têm vindo a degradar-se ao longo dos anos, e gostaria de 

saber em que situação se encontra o projeto que a autarquia tem previsto para 

recuperar aquele edifício, pois a situação já se arrasta há três anos e acrescenta ainda 

que, caso a Câmara Municipal não tenha possibilidades de avançar com o processo, o 

Grupo de Teatro pode tentar fazer uma candidatura para obter financiamento para 

essas obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que a solução para o problema com o alagamento daquela rua, 

seria uma rede de pluviais nova, mas essa é uma intervenção muito onerosa.  
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Em relação ao projeto para recuperação do antigo edifício da escola, onde funciona o 

Grupo de Teatro, refere que a autarquia fez uma candidatura, mas que não foi 

aprovada e face aos custos com essa obra, a Câmara optou por outro projeto, para um 

novo espaço de atividades, que seria para utilização por parte do Grupo de Teatro, mas 

que seria também uma espécie de museu da memória de Pias e a empresa ficou de 

apresentar ainda durante o mês de março, o respetivo projeto. Através da CIMBAL 

temos assegurada a candidatura, em que se inclui também a Casa do Rio Guadiana, 

em Brinches e prevê-se que, até final do mandato, a obra esteja concluída. --------------- 

 

Interveio também o Sr. Domingos Borralho para sugerir que sejam atribuídas medalhas 

a antifascistas do concelho, que estiveram presos, que foram muitas dezenas, mas de 

acordo com um recente levantamento, apenas cerca de dez ainda estão vivos. Referiu 

também que deveriam as freguesias extintas fazer alguma coisa para que o Governo 

volte a pensar no processo de reposição das freguesias. --------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. João Rita e começou por agradecer a disponibilidade que a Câmara 

manifestou quando assinou o protocolo com a Fundação Viscondes de Messangil, o 

que permitiu à Fundação utilizar o edifício que neste momento, já tem a lotação 

máxima de 30 crianças e da reunião que tiveram com a autarquia há mais de um ano, 

ficou combinado o envio de quatro faturas e depois da Fundação ter pago à empresa, 

enviou a primeira fatura para a Câmara há cerca de 14 meses e até à presente data 

ainda não foi efetuado o pagamento. Durante estes 14 meses, a Fundação já contactou 

a Câmara quatro vezes, por email e até por carta registada e ainda não obteve 

qualquer resposta da autarquia. 

Elogia ainda o papel da Junta de Freguesia de Pias, na tentativa de se conseguir uma 

comissão de Festas para esta freguesia.  

Referiu também o facto de a monda mecânica ter corrido bem e pergunta porque não 

está a ser utilizada também a monda térmica, com a máquina que a autarquia adquiriu. 

Alertou ainda para a situação do parque desportivo de Pias e, na sua opinião, com os 

meios humanos que atualmente existem, poderia fazer-se mais naquele parque.  

 

Sobre o parque desportivo, o Sr. Presidente disse que os trabalhadores são da 

responsabilidade da autarquia, mas em relação aos balneários, a Junta de Freguesia 

tem um protocolo com o Futebol Clube de Pias para a sua gestão.  

No que diz respeito à monda térmica, diz que a máquina que foi adquirida não tem a 

eficácia desejada e estamos a fazer em primeiro lugar a monda mecânica e depois 

como acabamento utiliza-se a máquina. 

Em relação à fatura da Fundação Viscondes de Messangil referiu que vai verificar o 

assunto com os respetivos serviços, mas já deveria ter sido paga e mais grave ainda é 

o facto de não ter havido resposta por parte da autarquia, depois de quatro pedidos de 
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informação sobre o assunto. Termina, dizendo que amanhã irá contatar a Fundação 

para saber as datas em foram enviados os emails e/ou as cartas, para depois dar 

andamento ao assunto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. José Morgado Gomes para abordar um assunto, que já tinha exposto 

numa anterior reunião da Câmara, de um funcionário da União de Freguesias de 

Serpa, que vive em Corte Pinto e que tem uma situação familiar delicada, tem dois 

filhos, a esposa não trabalha e vive numa casa sem eletricidade, por isso, questiona se 

entre a Câmara de Serpa e a Câmara de Mértola, não seria possível ajudar na 

instalação da eletricidade em sua casa. 

Voltou a abordar outro assunto relacionado com a atribuição, a titulo póstumo, do nome 

de uma senhora, a uma rua de Vales Mortos, que foi uma benemérita com ligações 

àquela localidade.  

Refere ainda que um terreno, junto da ETAR de Vales Mortos, está cheio de água, o 

que provoca mau cheiro. 

Sugere ainda que, no jornal Serpa Informação, exista um espaço para publicar as 

cartas dos munícipes que queiram apresentar sugestões. 

Por último, faz nova referência à situação do ecoponto que existe em Vales Mortos, 

que está sempre cheio e que o material reciclável tem que ser depositado nos 

contentores do lixo comum. Volta a pedir a colocação de um novo ecoponto e sobre 

este assunto, apresenta um documento, com respetivas fotografias e de acordo com o 

seu pedido, fica anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante.  ---------------------- 

 

O Sr. Presidente, em resposta ao exposto no documento sobre o ecoponto para Vales 

Mortos, refere que nunca disse que a culpa era da Resialentejo, o que sempre tem dito 

sobre este assunto, é que a responsabilidade era da Resialentejo e o problema não era 

a colocação de novo ecoponto, mas sim a falta de capacidade da empresa para fazer a 

recolha de novos equipamentos que são solicitados e acrescenta ainda que, algum 

particular que queira colocar um ecoponto na via pública, tem que pedir uma licença. 

Em relação ao trabalhador que mora em Corte Pinto e que não tem eletricidade na sua 

habitação, diz que vai solicitar informação sobre o assunto, ao Gabinete de Ação Social 

da autarquia.  

Sobre a atribuição do nome da rua, diz que a Câmara está a preparar uma proposta 

para algumas ruas no concelho e o assunto será analisado nessa altura. 

Sobre a ETAR, diz que vamos tentar sinalizar o terreno e verificar se é espaço público 

onde a Câmara possa aturar, ou se é terreno privado. -------------------------------------------- 
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Interveio por último, a Sr.ª Madalena Borralho que, na sequência de uma anterior 

intervenção sobre o Museu Rural de Pias, informa que o Museu abre aos sábados e 

tem tido visitantes e algumas visitas de estudo e têm sido feitos levantamentos e 

pesquisas no âmbito do trabalho realizada no museu. Questiona para quando está 

previsto a requalificação desse espaço. -------------------------------------------------------------  

 

O Sr. Presidente disse que o espaço onde funciona o Museu é da responsabilidade da 

Junta de Freguesia e tem que existir articulação entre as duas entidades para qualquer 

intervenção, no entanto, não está previsto qualquer requalificação no edifício, o que 

poderá existir é alguma melhoria em termos de conteúdos da museografia. --------------- 

 

 

Informação enviada aos eleitos por email 

Dia 21 de fevereiro 

«Na sequência da questão colocada pela Sr.ª Vereadora Paula Pais na reunião de 23 
de janeiro, sobre os custos da iluminação da Festa de Serpa, no ano de 2019, informa-
se V.Exas. sobre os referidos custos da iluminação, bem como do fogo-de-artifício: 
 
Custos de Iluminação 2019 
Fornecedor: Parabolsom – Produções Audiovisuais, Lda 
Nº contrato: 16/2019 
Valor do Contrato: 20.900€ + iva 
Duração Contrato: 1 ano (2019) 
Objeto do Contrato: Iluminação para Festas em Honra de N. S. de Guadalupe e Natal 
2019 
Observações: Iluminação Festas – 9.405€ + iva 
                           Iluminação Natal – 11.495€ + iva 

              (os valores apresentados correspondem aos valores faturados) 
 
Custo do fogo de artifício 2019 
Fornecedor: Henrique Costa & Filhos, Lda 
Nº contrato: 14/2019 
Valor do Contrato: 71.985€ + iva 
Valor Anual: 23.998€ 
Duração Contrato: 3 anos (2019/2020/2021) 
Objeto do Contrato: Fogo de artificio para Festas em Honra de N. S. de Guadalupe e 
comemorações do 25 Abril 
Observações: Fogo artificio Festas 2019 – 15.350€ + iva 
                           Fogo artificio comemorações 25 de abril 2019 – 8.645€ + iva 

             (os valores apresentados correspondem aos valores faturados).» 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos 

do disposto no n.º 4 do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram 

aprovados em minuta, por unanimidade, os seguintes assuntos:  

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

2. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa - Licenciamento de desfile de Carnaval  

3. Rancho Coral “Os Camponeses de Vale de Vargo” – Proposta de atribuição de 

subsidio 

4. Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de S.Bento – Proposta de atribuição de 

subsidio  

5. Pedidos de atribuição de tarifa social  

6. Constituição de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Zona dos 

Armazéns, Lote A em Serpa – Requerente: António Cigarrilha da Graça 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito 

na Rua Brigadeiro Tiago Pedro Martins, n.º 31 r/c e 1.º andar em Vila Nova de 

S.Bento 

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16 de dezembro nos prédios 

sitos na Rua da Fonte Santa, n.º 3 e 5 em Serpa  

9. Coberto Multiusos de Serpa - Proposta de aprovação do Projeto de Execução  

10. RESIALENTEJO – Proposta de protocolo (compostagem caseira e comunitária) 

11. Parecer sobre aumento de compartes sobre prédios rústicos em Serpa – 

Requerente: Miguel Baeta e Vale  

12. Parecer sobre projeto de emparcelamento simples – Prédio denominado “Pé da 

Serra” em Vila Verde de Ficalho – Requerente: António José Valente Sargento  

13. Proposta de Aprovação da Segunda Adenda ao Contrato de Empréstimo 

0765/005723/891 e respetivo Plano de Pagamentos 

14. Proposta de Aprovação do Plano de Pagamentos anexo ao Contrato de 

Empréstimo 0765/005782/391 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20h45 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 5/2020 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 4 de março de 2020 
 

 

 

ANEXO 1 – Aprovação da Segunda Adenda ao Contrato de Empréstimo 

0765/005723/891 e respetivo Plano de Pagamentos 

 
 

ANEXO 2 – Documento entregue pelo Sr. José Maria Morgado Gomes 

 

 

 

 

 

 

 


