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ATA N.º 13/2020 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 8 de julho de 2020 
  

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  Senhora 
Vereadora, Odete Bernardino Afonso Borralho. 
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ATA N.º 13/2020 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 8 DE JULHO DE 

2020 

   

Por videoconferência, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 8 de julho de 2020, pelas catorze 

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, 

convocado também por contacto telefónico e e-mail. 

 

 

Aprovação da Ata n.º 12/2020 

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 12, relativa à reunião realizada no dia 22 de junho, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos.  A ata foi aprovada, com as alterações propostas pelos Srs. Vereadores Paula Soares 

e Manuel Soares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. Conta de gerência relativa ao ano de 2019 

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

3. Direito de preferência do prédio sito na Rua de Nossa Senhora, n.º 29 em Serpa – Anúncio n.º 

15028/2020 

4. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico 53, secção I, Serpa – Requerente: Francisco 

Baltazar Efigénio Palma 

5. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico 54, secção I, Serpa – Requerente: Francisco 

Baltazar Efigénio Palma 

6. Destaque de parcela do prédio rustico denominado “Telheiros”, artigo 356-R, Pias – Requerente: 

Sérgio José Dias Afonso  

7. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Pias (Rua do Prego) 

8. Alteração de constituição de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua Pedro Anes, n.º 9 

e n.º 13 e Rua da Barbacã, n.º 16, em Serpa – Requerente: Betão e Taipa Pro, Ld.ª  

9. Pedido de apoio para CD – Requerente: PLAUSE 

10. Escola Secundária de Serpa – Declaração de interesse para curso profissional de “Técnico de 

Informática – Sistemas” – Ratificação 
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11. Proposta de aprovação de projeto de reabilitação de edifício, sito na Rua do Rossio, n.º 2 em Vila 

Verde de Ficalho  

12. Proposta de aprovação de projeto de reabilitação de edifício, sito na Avenida da Liberdade, s/n, em 

Vila Nova de S. Bento 

13. Proposta de aprovação de projeto de reabilitação de edifício sito na Rua Jogo dos Paus, n.º 22 em 

Pias 

14. Proposta de aprovação de projeto do campo de jogos, parque radical, parque calistenia e 

ensombramento do parque infantil, do centro escolar de Serpa 

15. Proposta de aprovação de projeto de requalificação do parque infantil e construção de mini campo 

desportivo, na EBI/JI de Vales Mortos 

16. Proposta de protocolo de cooperação entre o município de Serpa e a APA – Associação Povo 

Alentejano, no âmbito do património cultural e ambiental do concelho 

17. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA  

 

 

1. Conta de gerência relativa ao ano de 2019 

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

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

dos eleitos da CDU, de acordo com o disposto no artigo 25.º n.º2 alínea l) Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

aprovar a Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2019. -------------------------------------------------------- 

 

 

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

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

de acordo com o disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 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 dos eleitos da CDU, aprovar a 

segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa. --------------------------------------------------------- 

 

 

3. Direito de preferência do prédio sito na Rua de Nossa Senhora, n.º 29 em Serpa – Anúncio 

n.º 15028/2020 

Nº Pedido - 15028/2020; Data do Anúncio - 16-06-2020 

Data de Disponibilização no Site - 16-06-2020 
 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - Magismagno Mediação Imobiliária lda.  
NIF/NIPC - 509508103 
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E-mail - rfabela@frogs.pt 
Telefone - 917046007 
Endereço - Rua da Primavera n.º 21, 7200-126 Corval 
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Fernando José Bentes Charraz 186566484 

 Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

António Luiz Craveiro Cortez de Lobão 153290978 

 

Identificação do Imóvel 

Descrição em Livro - ----; Descrição em Ficha - ---- 
Artigo Matricial - 1985 
Quota Parte - ----; Fração Autónoma - A 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 110 m2 
Área Total - ---- Hectares 
 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 

Endereço - Rua de Nossa Senhora,29 
Distrito – Beja; Concelho- Serpa; Freguesia - Serpa (Santa Maria) 
 

Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio - Compra e venda 
 
Preço – 72500 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 30-06-2020 
Observações - ---- 
 

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

localização do prédio (Rua de Nossa Senhora, n.º29, em Serpa, na (extinta) Freguesia de Santa Maria), a 

área bruta privativa (110,00m2) e o valor (72.500,00 euros), consideram que a Autarquia não terá interesse 

em exercer o direito de preferência. 
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 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência, na venda do imóvel 

sito na Rua de Nossa Senhora, n.º 29 em Serpa, pelo valor proposto de 72.500€ (setenta e dois mil e 

quinhentos euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico 53, secção I, Serpa – Requerente: 

Francisco Baltazar Efigénio Palma 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 25 de 

junho do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao 
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aumento de compartes decorrente da VENDA de Miguel Nobre Segurado e Cacilda Virgínia Lindeza 

Segurado, em partes iguais, a Nuno Miguel Nogueira Lopes e Isabel Cristina Graça Tavares Lopes, casados 

em regime de separação de bens, do prédio misto denominado "Santa Margarida", sito ao artigo rústico 53, 

da secção I, com a área total de 2,275 hectares, da (extinta) freguesia de Santa Maria, concelho de Serpa, 

do qual foi desanexada uma parcela de terreno com 1813 m2, por não se verificar que a referida transmissão 

vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o 

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

introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho. ----------------------------------------------------------------------------- 
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5. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico 54, secção I, Serpa – Requerente: 

Francisco Baltazar Efigénio Palma 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 25 de 

junho do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao 

aumento de compartes decorrente da VENDA de Miguel Nobre Segurado e Cacilda Virgínia Lindeza 

Segurado, em partes iguais, a Nuno Miguel Nogueira Lopes e Isabel Cristina Graça Tavares Lopes, casados 

em regime de separação de bens, do prédio misto denominado "Santa Margarida", sito ao artigo rústico 54, 

da secção I, com a área total de 2,0250 hectares, e com o artigo matricial urbano n.º 922, com a área coberta 

de 40 m2, da (extinta) freguesia de Santa Maria, concelho de Serpa, por não se verificar que a referida 

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

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

as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho. 
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6. Destaque de parcela do prédio rustico denominado “Telheiros”, artigo 356-R, Pias – 

Requerente: Sérgio José Dias Afonso  

1 – Prédio original – Sito no prédio rústico denominado “Telheiros”, sito ao artigo 356, da secção R, da 

freguesia de Pias, localizado dentro do perímetro urbano de Pias, e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Serpa sob o n.º 204/19860113, com área total de 3000 m2 e seguinte composição: área 

descoberta de 3000 m2. Confrontações: a Norte - António Martins Carrasco; a Sul - Caminho público; a 

Poente - Rua 25 de Abril; a Nascente - Herdeiros de José Guerreiro Rosa.  

 

2 – Parcela sobrante / Parcela A – Parcela de terreno, com a área total de 1000 m2, localizada dentro do 

perímetro urbano de Pias e a seguinte composição: área descoberta de 1000 m2. Confrontações: a Norte - 

António Martins Carrasco; a Sul - Caminho público; a Poente - Rua 25 de Abril; a Nascente - Prédio original.  

 

3 – Parcela a destacar / Parcela B – Parcela de terreno, com a área total de 2000 m2, localizada dentro do 

perímetro urbano de Pias e a seguinte composição: área descoberta de 2000 m2. Confrontações: a Norte - 

António Martins Carrasco; a Sul - Caminho público; a Poente - Prédio original; a Nascente - Herdeiros de 

José Guerreiro Rosa.  

 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 30 de 

junho do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque do prédio 

urbano descrito no ponto 3 do prédio original descrito no ponto 1, não constitui operação de loteamento 

urbano, pois reúne os requisitos do destaque de parcela, dentro do aglomerado urbano de Pias, de acordo 

com o estabelecido no ponto 4 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, dado que é possível proceder-se a destaques 

de parcela dentro do perímetro urbano, desde que a duas parcelas resultantes do destaque confrontem com 

arruamentos públicos.  

De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo:  

- Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos aí referidos 

por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior; 

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.º 5 e 6 devem 

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

ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas;  

- O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstas da 

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

municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições de utilidade 

pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património cultural imóvel (…). 
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7. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Pias (Rua do Prego) 

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 do Prego", em Pias, à seguinte via de circulação:  
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8. Alteração de constituição de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua Pedro 

Anes, n.º 9 e n.º 13 e Rua da Barbacã, n.º 16, em Serpa – Requerente: Betão e Taipa Pro, Ld.ª  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 16 de junho do corrente 

ano, refere que a Betão e Taipa Pro, Ldª, solicita alteração ao título constitutivo de propriedade horizontal 

do prédio urbano sito na Rua Pedro Anes, n.º9 e n.º13 e Rua da Barbacã, n.º16, em Serpa, inscrito na matriz 

urbana sob o artigo n.º680 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º1282/19991103, 

com Área Total de 264,5m2, Área Coberta de 229,5m2 e Área Descoberta de 35m2.  

 

O prédio é constituído por um edifício de dois pisos, destinado a habitação, perfazendo três frações 

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

condições exigíveis para ser submetido ao regime de propriedade horizontal, conforme as frações que se 

descrevem:  

 

Fracção A – Rés-do-chão, na Rua Pedro Anes, destinada a habitação. É composta por três quartos, 

cozinha, despensa, sala, instalações sanitárias, circulações e quintal. Esta fração tem uma área de 

construção de 147,50m2, uma área coberta (implantação) de 147,5m2 e uma área descoberta de 35m2.  

Fracção B – Rés-do-chão e 1º Andar, na Rua Pedro Anes n.º13, destinada a habitação. É composta por 

cozinha e pátio no rés-do-chão, e sala, dois quartos e instalação sanitária no 1º andar. Esta fração tem uma 

área de construção de 108,62m2.  

Fracção C – Rés-do-chão e 1º Andar, na Rua da Barbacã n.º16, destinada a habitação. É composta por 

kitchenet/sala e instalação sanitária no rés-do-chão e mezanine, quarto e instalação sanitária no 1º andar. 

Esta fração tem uma área de construção de 101,52m2.  

 

Áreas comuns às frações:  

A área comum à fração A e B é de 77,36m2 de cobertura.  

A área comum à fração B e C é de 23,10m2 de cobertura.  

A área comum à fração B e C de 4m2, correspondente ao pátio, com uso exclusivo à fração B.  

Constitui ainda direito das três frações: o solo, os alicerces, paredes-mestras e meeiras que dividem as 

frações existentes.  

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

comunicando diretamente com o exterior, preenchendo, por conseguinte, os requisitos definidos nos artigos 

1414.º e 1415.º do Código Civil. 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a alteração de 

constituição de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua Pedro Anes, n.º 9 e n.º 13 e Rua da 

Barbacã, n.º 16, em Serpa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Pedido de apoio para CD – Requerente: PLAUSE 

Na sequência do pedido de apoio, através de email datado de 24 de abril, a Divisão de Cultura e Património 

informa que os PLAUSE, são uma banda de rock alternativo instrumental de Vila Nova de São Bento. Este 

projeto data de 2015 e alia sonoridades ambientais a uma forte marca visual “para mostrar um Baixo Alentejo 

diferente”. 

 

Têm um EP editado em 2018 e estão representados em todos os media digitais: 

Site: http://plausemusic.com/#section0 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-e-BWHFW_JixL2Koo9IjRw/featured 

https://www.youtube.com/channel/UCmc7RoRD5QjhTrwXrw0yKNw 

Facebook: https://www.facebook.com/plauseofficial/ 

E também nas principais plataformas de streaming online, como Soundcloud, Bandcamp e Spotifiy. 

 

A sua experiência e consistência nestes anos confere-lhe já um amadurecimento musical notório e pouco 

usual neste tipo de bandas. 

 

Pretendem financiamento à produção e duplicação de CD, a ser lançado em 2020, cujos trabalhos de 

gravação decorreram na Black Sheep Studios. 

 

Solicitam apoio para a reprodução de 500 CD, cujo orçamento da MasterCd é de 1,26€/unidade (sem IVA), 

perfazendo o total de apoio solicitado de 630,00€. 

 

A Srª. Vereadora Odete Borralho propõe como contrapartida a este apoio, a oferta do CD aos cerca de 250 

alunos do ensino secundário do concelho na reabertura do ano letivo 2020/2021, cuja entrega será articulada 

com o Gabinete de Ação Social e Educação.--------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Relativamente a este assunto, o Sr. Presidente informa que a banda em questão já existe há algum tempo 

e tem participado em iniciativas do Município, sendo esta uma forma de promover o seu trabalho. O apoio 

proposto é para a produção de um CD que posteriormente se traduz na cedência de 250 exemplares para 

o Município de Serpa oferecer aos alunos do Ensino Secundário, na reabertura do próximo ano letivo. 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares interveio para perguntar se o apoio de 630,00€ é só para a produção e 

duplicação do CD, sendo que a gravação não engloba este montante, e se está garantido de que os 250 

exemplares chegam para todos os alunos, ao que o Sr. Presidente informa que o apoio solicitado pelo grupo 

é no montante global de 630,00€ e que fica a garantia de que o mesmo será distribuído por todos os alunos 

do Secundário do Concelho, no próximo ano letivo.---------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

http://plausemusic.com/#section0
https://www.youtube.com/channel/UC-e-BWHFW_JixL2Koo9IjRw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCmc7RoRD5QjhTrwXrw0yKNw
https://www.facebook.com/plauseofficial/
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de acordo com a proposta da Divisão de Cultura e 

Património, atribuir um apoio de 630,00€ (seiscentos e trinta euros) à banda Plause, para a produção e 

reprodução de 500 CD, com a contrapartida de disponibilização de exemplares para oferecer aos alunos do 

Secundário do Concelho de Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Escola Secundária de Serpa – Declaração de interesse para curso profissional de “Técnico 

de Informática – Sistemas” – Ratificação  

Nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por 

unanimidade, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, datado de 19 de junho do corrente 

ano, respeitante à declaração de interesse para o curso profissional de Técnico de Informática – Sistemas: 
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11. Proposta de aprovação de projeto de reabilitação de edifício, sito na Rua do Rossio, n.º 2 em 

Vila Verde de Ficalho  

Os serviços técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, submetem a apreciação o projeto de 

arquitetura relativo aos trabalhos de reabilitação do edifício sito na Rua do Rossio, nº 2, em Vila Verde 

de Ficalho, cuja futura utilização se enquadra no âmbito da operação “Casa das Artes”, um espaço que se 

pretende abrir ao publico na freguesia de Vila Verde de Ficalho.  

 

O edifício localiza-se de acordo com o Plano Diretor Municipal de Serpa, afeto na sua totalidade a solo 

urbano, em “Espaços Centrais Residenciais de Nível 2” – zona essa que está subordinada aos índices de 

ocupação definidos no anexo 4 do PDM de Serpa e aos quais a presente proposta dá cumprimento. 

 

Os trabalhos têm valor estimado em 133.185,35€, a acrescer o valor do IVA em vigor aplicável de 6%. 

 

O projeto encontra-se em pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.----------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de reabilitação do edifício sito na Rua do 

Rossio, n.º 2, em Vila Verde de Ficalho, cuja futura utilização se enquadra no âmbito da operação “Casa 

das Artes”, cujos trabalhos tem um valor estimado em 133.185,35€ (cento e trinta e três mil e cento e oitenta 

e cinco euros e trinta e cinco cêntimos), a acrescer o valor do IVA em vigor aplicável de 6%. ------- 

 

 

12. Proposta de aprovação de projeto de reabilitação de edifício, sito na Avenida da Liberdade, 

s/n, em Vila Nova de S. Bento 

Os serviços técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, submetem a apreciação, os projetos 

relativos aos trabalhos de reabilitação do edifício sito na Av. da Liberdade, s/n – confinante com o edifício 

do Cineteatro Maria Lamas, cuja futura utilização se enquadra no âmbito da operação “Casão do Cante”, 

um espaço que se pretende abrir ao publico nesta Freguesia. 

 

O edifício localiza-se de acordo com o Plano Diretor Municipal de Serpa e o Plano de Urbanização de Vila 

Nova de S. Bento (PU|VNSB), afeto na sua totalidade a solo urbanizado “Espaços Residenciais – Zona 

Habitacional Consolidada” zona essa que está subordinada aos índices de ocupação definidos no anexo I 

do PU referido e aos quais a presente proposta dá cumprimento. 

 

Os trabalhos têm valor estimado em 116.537,18€, ao que deverá ser acrescido o valor do IVA em vigor 

aplicável de 6%. 

 

O projeto encontra-se em pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.----------------------------- 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de reabilitação do edifício sito na Av. da 

Liberdade s/n.º, em Vila Nova de S. Bento, cuja futura utilização se enquadra no âmbito da operação “Casa 

do Cante”, cujos trabalhos tem um valor estimado em 116.537,18€ (cento e dezasseis mil e quinhentos e 

trinta e sete euros e dezoito cêntimos), a acrescer o valor do IVA em vigor aplicável de 6%. -- 

 

 

13. Proposta de aprovação de projeto de reabilitação de edifício sito na Rua Jogo dos Paus, n.º22 

em Pias 

Os serviços técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, submetem a apreciação o projeto relativo 

os trabalhos de reabilitação do edifício sito na Rua do Jogo dos Paus, nº 22, em Pias, cuja futura 

utilização se enquadra no âmbito da “Casa da Memória”, um espaço que se pretende abrir ao publico na 

freguesia de Pias.  

 

O edifício localiza-se de acordo com o Plano Diretor Municipal de Serpa e o Plano de Urbanização de Pias, 

em solo Urbanizado, zona consolidada a preservar e em espaços residenciais, zona essa que está 

subordinada aos índices de ocupação definidos no anexo 4 do PDM de Serpa e aos quais a presente 

proposta dá cumprimento. 

 

Os trabalhos têm valor estimado em 149.833,52€, ao que deverá ser acrescido o valor do IVA em vigor 

aplicável de 6%. 

 

O projeto encontra-se em pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.----------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de reabilitação do edifício sito na Rua 

Jogo dos Paus, n.º 22, em Pias, cuja futura utilização se enquadra no âmbito da operação “Casa da 

Memória”, cujos trabalhos tem um valor estimado em 149.833,52€ (cento e quarenta e nove mil e oitocentos 

e trinta e três euros e cinquenta e dois cêntimos), a acrescer o valor do IVA em vigor aplicável de 6%. ------ 

 

 

14. Proposta de aprovação de projeto do campo de jogos, parque radical, parque calistenia e 

ensombramento do parque infantil, do centro escolar de Serpa 

Os serviços técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, submetem a apreciação, o projeto 

relativo à construção de um Campo de Jogos, um Parque Radical, um Parque Calistenia, uma estrutura de 

ensombramento do Parque Infantil e arranjo paisagístico a levar a efeito no recinto do Centro Escolar de 

Serpa. 

 

É proposta a construção de um Campo de Jogos que para além das modalidades habituais de futebol e 

andebol, irá contemplar 2 campos de basquete. 
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De forma a tirar partido dos campos projetados, propõem-se a construção de bancada com o objetivo de 

assistir aos treinos e/ou competições desportivos que se possam realizar.  

 

O Parque radical, que irá contemplar uma parede e estrutura de escalada, trampolins e como estrutura de 

apoio, é ainda constituído por um salão polivalente composto por duas salas para a pratica de variadas 

atividades desportivas. 

 

O Parque Calistenia, um local dotado de condições que possibilitam treinos ao ar livre, com vários 

equipamentos, irá permitir a utilização por parte de pessoas de várias faixas etárias e dinâmicas ao nível do 

desempenho desportivo. 

 

Propõe-se ainda a colocação de uma tela tencionada, para ensombramento, sobre o Parque Infantil 

existente no recinto, e; 

 

Por fim, prevê-se uma intervenção ao nível do enquadramento paisagístico, em que se pretende o 

revestimento dos taludes existentes com vegetação adequada às condições climatéricas da região e sistema 

de rega que permite o uso adequado da água, reduzindo assim os gastos excessivos da rega manual.   

 

Os trabalhos têm valor estimado em 345.184,80€, ao que deverá ser acrescido o valor do IVA em vigor. 

 

O projeto encontra-se em pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.----------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto do Campo de Jogos, Parque Radical, 

Parque Calistenia, uma estrutura de ensombramento do Parque Infantil e arranjo paisagístico a levar a efeito 

no recinto do Centro Escolar de Serpa, cujos trabalhos tem um valor estimado em 345.184,80€ (trezentos e 

quarenta e cinco mil e cento e oitenta e quatro euros e oitenta cêntimos), a acrescer o valor do IVA em vigor 

aplicável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Proposta de aprovação de projeto de requalificação do parque infantil e construção de mini 

campo desportivo, na EBI/JI de Vales Mortos 

Os serviços técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, submetem a apreciação, o projeto 

relativo aos trabalhos de Requalificação do Parque Infantil e Construção de Mini Campo Desportivo na 

Escola EB1/JI de Vales Mortos. 

 

O parque Infantil existente já não reúne as condições de segurança para utilização de crianças, e como tal, 

propõe-se uma intervenção que consiste na ampliação da sua área, substituição do revestimento do piso, 
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substituição dos equipamentos e criação de uma caixa de areia. Sobre esta área, a colocação de uma 

cobertura para ensombramento em tela tensionada. 

 

Propõe-se ainda a execução de um minicampo desportivo com dimensões interiores de 22x12m, dotado de 

condições de uso polivalente e destinado à prática desportiva podendo receber diversas modalidades entre 

as quais o Futebol, Andebol e Basquetebol. 

 

Os trabalhos têm valor estimado em 63.177,70€, ao que deverá ser acrescido o valor do IVA em vigor. 

 

O projeto encontra-se em pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.----------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto relativo aos trabalhos de Requalificação 

do Parque Infantil e Construção de Mini Campo Desportivo na Escola EB1/JI de Vales Mortos, cujos 

trabalhos tem um valor estimado em 63.177,70€ (sessenta e três mil e cento e setenta e sete euros e setenta 

cêntimos), a acrescer o valor do IVA em vigor aplicável. -------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Proposta de protocolo de cooperação entre o município de Serpa e a APA – Associação Povo 

Alentejano, no âmbito do património cultural e ambiental do concelho 

De acordo com o disposto na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, Anexo I, artigo 23º, nº 1 e nº 2, conjugado 

com o disposto no nº 33, alínea t) é atribuição do Município a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações, designadamente no domínio do património, cultura e ciência e da 

promoção do desenvolvimento económico, e competência da  Camara Municipal  assegurar, incluindo a 

possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, a manutenção, recuperação e 

divulgação do património natural, cultural, paisagístico do município; 

Conforme também disposto na referida Lei, artigo 33, alínea o) é competência da Câmara Municipal 

“deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista 

à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como à informação e 

defesa dos direitos dos cidadãos”, 

Neste contexto e considerando que a estratégia do município para o desenvolvimento do concelho de Serpa 

assenta nos recursos terra e património, estando neste âmbito a serem desenvolvidos vários projetos e 

ações de salvaguarda, valorização e divulgação da cultura e do património e, em particular no que respeita 

à história contemporânea, às questões do uso e posse da terra e da preservação da memória coletiva; 

Considerando também que a agricultura é um dos principais recursos do concelho e o município tem estado 

com particular atenção aos impactos ambientais e sociais da expansão das culturas intensivas e 

superintensivas;  

Considerando ainda que a APA – Associação Povo Alentejano, é uma associação sem fins lucrativos, tem 

como objetivo primeiro a promoção e divulgação da cultura e história do povo alentejano e tem 

desenvolvido trabalho no âmbito da cultura e particularmente que respeita aos estudos sobre a agricultura 
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e função social da terra e as alterações decorrentes de práticas culturais intensivas, possuindo 

conhecimentos técnicos e recursos humanos habilitados nesta área; 

Submete-se a apreciação, a proposta de Protocolo de cooperação entre o município de Serpa e a 

Associação Povo Alentejano que estabelece a concretização de ações, estudos e apoio técnico 

especializado, no âmbito do património cultural e natural.  

 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE SERPA E A ASSOCIAÇÂO POVO ALENTEJANO  

no âmbito do património cultural e ambiental do concelho de Serpa 

  

ENTRE: 

O Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público número 501 112 049, com sede na Praça da 

República, 7830-389 Serpa, representada por Tomé Alexandre Martins Pires, Presidente da Câmara 

Municipal, em execução da deliberação tomada na reunião da Câmara Municipal de …….e adiante 

designado por Município; 

E 

A Associação Povo Alentejano, pessoa coletiva n.º 508672430, com sede na Rua 5 de Outubro, n.º 75, 

em Évora, aqui representada por Abílio Miguel Joaquim Dias Fernandes, na qualidade de Presidente da 

Direção, com poderes para o ato e adiante designada por APA. 

Considerando que: 

- A estratégia do município para o desenvolvimento do concelho de Serpa assenta nos recursos 

terra e património, estando neste âmbito a serem desenvolvidos vários projetos e ações de 

salvaguarda, valorização e divulgação da cultura e do património e, em particular no que respeita 

à história contemporânea, às questões do uso e posse da terra e da preservação da memória 

coletiva; 

- A agricultura é um dos principais recursos do concelho e o município tem estado com particular 

atenção aos impactos ambientais e sociais da expansão das culturas intensivas e superintensivas;  

- A APA tem desenvolvido trabalho no âmbito da cultura e identidade do território e 

particularmente que respeita aos estudos sobre a agricultura e função social da terra e as 

alterações decorrentes de práticas culturais intensivas, possuindo conhecimentos técnicos e 

recursos humanos habilitados nesta área; 

Considerando ainda que, de acordo com o disposto na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, Anexo I, artigo 

23º, nº 1 e nº 2, conjugado com o disposto no nº 33, alínea t) é atribuição do Município a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, designadamente no domínio do 

património, cultura e ciência e da promoção do desenvolvimento económico, e competência da Câmara 

Municipal assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, 

a manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico do município; 

É celebrado o presente Protoloco de Cooperação, regido pelas seguintes cláusulas 

 

Cláusula 1ª 

Objeto  
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O presente Protocolo de Cooperação tem como objeto a definição das bases de relacionamento 

institucional e de cooperação entre os outorgantes no âmbito do planeamento e desenvolvimento de 

ações que visem a salvaguarda e valorização do património cultural e ambiental, particularmente ações 

ligadas à historia contemporânea e à preservação da memoria coletiva, bem como o acompanhamento e 

avaliação das praticas agrícolas intensivas e superintensivas. 

 

Cláusula 2ª 

Obrigações das partes e condições de colaboração 

1. Cabe à APA: 

a) O acompanhamento, a disponibilização de contributos e a consultoria técnica com vista à recolha de 

memórias e artefactos no concelho de Serpa, para a produção e gestão de conteúdos no quadro dos 

processos de criação e funcionamento da Casa da Memória em Pias e da Casa da Resistência em Vale 

de Vargo, entre outros projetos; 

b) A colaboração e consultadoria no âmbito do acompanhamento das alterações profundas que se têm 

vindo a sentir no território ao nível de práticas agrícolas e suas consequências, nomeadamente 

afetando os recursos humanos e técnicos necessários à monitorização e avaliação da situação; 

c) A elaboração de pareceres; 

d) O desenvolvimento de ações que vierem a ser definidas no quadro deste Protocolo e a sua 

divulgação junto dos meios de comunicação social e através dos seus próprios canais e meios 

promocionais;  

e) A monitorização do projeto com apresentação anual dos resultados, mediante a entrega de um 

relatório da atividade desenvolvida. 

2. Cabe ao Município: 

a) Atribuir à APA um apoio anual no valor de 4.000 euros, a título de apoio e comparticipação na 

realização das atividades a desenvolver, concretizado em duas prestações de valor idêntico, sendo a 

primeira entregue na data de assinatura do protocolo e a segunda no mês de dezembro.  A despesa 

decorrente do presente protocolo foi objeto de prévio cabimento com o número sequencial ----------

- 

b) Para além do apoio financeiro, será prestado apoio logístico e técnico sempre que necessário, 

nomeadamente no âmbito de recolha documental ou de informação ao nível concelhio e na 

concretização e divulgação das ações definidas. 

 

Cláusula 4ª 

(Validade e produção de efeitos) 

 

1. O presente Protocolo é valido por um ano a contar da data da sua assinatura, sendo renovado 

automaticamente por períodos iguais ou sucessivos, se não for denunciado por qualquer dos 

outorgantes. 

2. A denúncia deve ser comunicada por escrito à outra parte, com uma antecedência mínima de sessenta 

dias relativamente à data de termo, mantendo-se em vigor as obrigações decorrentes das ações em 

curso decididas durante a sua vigência. 
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Cláusula 5ª 

Funcionamento 

Os representantes das duas entidades fazem duas reuniões anuais para monitorização das ações e 

eventuais ajustes. 

Cláusula 5ª 

Aplicação subsidiária 

Em tudo o que não se encontra especificamente regulado nas cláusulas anteriores, o presente Protocolo 

fica sujeito ao regime legal aplicável. 

 

 

O presente Protocolo é elaborado e assinado em duplicado, ficando cada uma das partes com um 

exemplar.  

Serpa, __ de Julho de 2020 

 

 

Pelo Município de Serpa 

 

_______________________________________ 

Tomé Alexandre Martins Pires 

 

Pela Associação Povo Alentejano           

 

_______________________________________ 

Abílio Miguel Joaquim Dias Fernandes 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente interveio para informar que a minuta de protocolo em apreciação tem 

por objeto o acompanhamento e a disponibilização de contributos “memórias e artefactos” pela Associação 

APA, onde se inclui o concelho de Serpa, e é direcionada para a criação de conteúdos relacionados com 

projeto de Ampliação e Valorização da Rede Museológica do Concelho de Serpa. Paralelamente, é 

desenvolvido um projeto assente no acompanhamento das alterações do setor agrícola no concelho, em 

especial no que se refere a culturas intensivas e superintensivas, por técnicos competentes, que irão apoiar 

a autarquia no desenvolvimento de questões sobre as práticas agrícolas e suas consequências, bem como, 

propostas no sentido de uma utilização sustentável destes recursos. 

 

O Sr. Vereador António Mariano interveio para referir que analisou a proposta apresentada e pesquisou a 

atividade desenvolvida pela Associação APA, tendo constatado que o trabalho que esta desenvolveu nos 

últimos anos, resume-se à edição de um livro sobre as atas das conferências da reforma agrária e 

atualização de uma fotografia no site (2016), um simpósio sobre a agricultura e um almoço comemorativo 

sobre o 25 de Abril (2017), nos anos seguintes (2018 e 2019) novamente o almoço comemorativo do 25 de 

Abril, e no corrente ano (2020), a notificação da morte de António Gervásio, pelo que considera que o 

trabalho que a Associação desenvolveu é escaço, acautelando a possibilidade de ter feito uma avaliação 

redutora, pelo que, solicita mais esclarecimentos sobre a Associação APA. 

 



 

                                                           Ata n.º 13 –  08/07 

 
 
2020 

 

 21 

Para responder à questão colocada, o Sr. Presidente menciona que a avaliação que o Sr. Vereador António 

Mariano realizou sobre a Associação, tendo por base a publicitação da atividade desenvolvida, é uma 

avaliação correta uma vez que são apenas estes os dados disponíveis na Internet, no entanto, a base do 

protocolo em discussão é o espólio que está na posse da Associação, nomeadamente muitas horas de 

gravações (cerca de 80 horas) orais da história contemporânea do concelho do pós 25 de Abril, que estão 

a ser transformadas em suporte digital, e vão ser utilizadas na criação e enriquecimento de conteúdos da 

“Casa da Memória” em Pias e da “Casa da Resistência” em Vale de Vargo, sendo só por si esta matéria 

justificativa da verba em causa, mas temos que considerar que acresce ao Protocolo a mais valia da 

disponibilidade de técnicos que irão trabalhar no sentido de produzir documentos, relatórios, informações e 

propostas acerca da  estratégia agrícola em prática, nomeadamente nas questões relacionadas com a 

utilização do sol, da terra e da água, focadas naturalmente  no concelho de Serpa. Importa também referir 

que o Protocolo é objeto de um relatório anual sobre a atividade desenvolvida, que irá servir para avaliar a 

sua continuação/renovação ou não. Termina a intervenção reforçando a importância dos conteúdos 

relacionados com o património imaterial para complemento das candidaturas efetuadas pelo Município na 

Ampliação e Valorização da Rede Museológica do Concelho de Serpa. 

 

O Sr. Vereador António Mariano, em sequência dos esclarecimentos prestados e tendo como base a minuta 

da proposta de protocolo colocada à consideração, refere que em nenhuma parte desta é clara a prévia 

existência do espólio mencionado nas explicações do Sr. Presidente, pelo que, pressupunha que todo o 

trabalho a ser realizado no seu âmbito iria ser iniciado agora, assim, após os esclarecimentos, o 

entendimento que faz é outro, no entanto, considera que esta questão não é muito clara na minuta do 

protocolo. 

 

O Sr. Presidente interveio para informar que esta questão é contemplada na alínea a) do n.º 1 da cláusula 

2.ª da minuta do protocolo, quando se lê «… a disponibilização de contributos …». 

 

Face ao explanado, o Sr. Vereador António Mariano informa que os Vereadores do PS se abstêm na votação 

deste assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores eleitos 

pelo Partido Socialista, aprovar a proposta de protocolo de cooperação, acima transcrita, a celebrar entre o 

município de Serpa e a Associação Povo Alentejano que estabelece a concretização de ações, estudos e 

apoio técnico especializado, no âmbito do património cultural e natural. -------------------------------------------- 

 

 

17. Resumo Diário da Tesouraria 

Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 124, referente ao dia 7 de julho 

de 2020, o qual apresenta os seguintes saldos: 258.379,90 € (duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e 

setenta e nove euros e noventa cêntimos) e 179.724,62 € (cento e setenta e nove mil, setecentos e vinte e 
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quatro euros e sessenta e dois cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

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

 

No período de intervenção dos eleitos, começou por usar da palavra o Sr. Presidente para informar que a 

Câmara está a avaliar, no âmbito dos últimos desenvolvimentos da pandemia COVID 19 no concelho, a 

possibilidade de abertura das Piscinas Municipais de Serpa e Pias, e muito embora esta não seja ainda uma 

decisão definitiva, tudo indica que as mesmas não irão abrir.  

 

De seguida, a Sra. Vereadora Paula Interveio no sentido de solicitar informação sobre a reunião que o Sr. 

Presidente realizou com o Secretário de Estado da Educação, relativamente à Escola Secundária de Serpa, 

bem como sobre o ponto de situação relativamente as gaiolas para pombos, assunto tratado na Assembleia 

Municipal, onde se constatou pelo relatório que não existem pombos. Mais refere que se congratula com a 

remoção do amianto nas duas escolas do concelho, no entanto, reitera a necessidade da remoção deste 

dos edifícios Municipais. 

 

O Sr. Presidente começou por referir que os assuntos tratados na Assembleia Municipal obedecem ao 

seguinte tratamento, o assunto é remetido pelo Presidente da Assembleia ao Presidente da Câmara, que 

por sua vez solicita informação aos respetivos serviços. No caso em concreto, não tem presente sobre se o 

assunto relacionado com os pombos já foi remetido. Em relação ao amianto nas escolas, concorda e 

congratula-se igualmente, no entanto, o único conhecimento que a Câmara tem sobre este assunto é uma 

listagem genérica, não havendo nada de concreto, refere ainda que houve um contacto pelo Sr. Secretário 

de Estado, Carlos Miguel, para saber se a Autarquia estria disposta a colaborar, e a posição manifestada foi 

que em relação às escolas cuja competência não é da Câmara, a disponibilidade em colaborar é a mesma 

que foi enunciada em relação à requalificação da Escola Secundária de Serpa, ou seja, a Câmara Municipal 

de Serpa tem toda a disponibilidade em facultar o nome para a candidatura, em acompanhar processo de 

candidatura e em incluir as obras necessárias e previstas no orçamento da Câmara, mas não tem 

disponibilidade para pagar a comparticipação nacional se for financiamento europeu. O apoio que a Câmara 

disponibiliza é de igual forma traduzido em apoio financeiro, uma vez que esta situação implica horas de 

trabalho dos técnicos da autarquia. Continua a sua intervenção referindo que o entendimento que teve da 

reunião com o Sr. Secretário de Estado, foi de que a retirada do amianto das escolas irá ter como base uma 

candidatura a financiamento europeu pelas autarquias, havendo em complemento um protocolo em que os 

Municípios ficam salvaguardados do pagamento de qualquer verba decorrente da comparticipação nacional. 

 

Em relação à obra de requalificação da Escola Secundária de Serpa, na última reunião com o Ministério da 

Educação, a Câmara foi recebida pelo Chefe de Gabinete. Nesta reunião, a Câmara manifestou 

preocupação pela forma como o assunto está a ser acompanhado e reiterou a disponibilidade da Autarquia 

em dar o nome à candidatura, no entanto, constatou que o Ministério da Educação, numa posição muito 

objetiva, pretende conduzir todos os processos da mesma forma, ou seja, os Municípios fazem a candidatura 

e suportam metade da comparticipação nacional. Face a esta situação, o Sr. Presidente questionou o Sr. 

Chefe de Gabinete sobre qual o motivo de a Câmara Municipal de Serpa ter que suportar entre 225.000,00€ 
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a 250.000,00€ nas obras de requalificação da Escola, e o Município de Moura, bem como o Município de 

Beja, onde as intervenções realizadas foram maiores, mas não representaram encargos para as Autarquias, 

tendo sido referido pelo representante do Ministério da Educação que esta situação se deve à existência de 

uma portaria que determina essa comparticipação, justificação rejeitada pela Autarquia, pois é sempre 

possível proceder a uma alteração a essa portaria para não se exigir que a Autarquia suporte uma 

comparticipação que não é da sua competência. Mais refere o Sr. Presidente que no âmbito da transferência 

de competências para as autarquias na área da Educação, aquilo que está determinado ao dia de hoje, é 

que muito embora sejam transferidas competências, se as escolas necessitarem de grandes intervenções, 

as grandes intervenções nos equipamentos escolares serão sempre da responsabilidade do Ministério da 

Educação. Mais refere que apresentou uma proposta ao representante do Ministério da Educação, no 

sentido de ser elaborado um protocolo com o Município de Serpa, onde esteja previsto que o Ministério da 

Educação assume a comparticipação nacional para esta obra, bem como as restantes responsabilidades, 

nomeadamente dos trabalhos a mais, com resposta até meados do próximo mês, caso contrário, a Câmara 

Municipal não irá continuar disponível em facultar o nome à candidatura, uma  vez que o tempo para a 

execução da obra começa a escassear, e caso esta não seja concluída dentro do prazo de execução, todas 

as responsabilidades dai decorrentes são da entidade promotora, que acarreta, entre outras situações, a 

possibilidade de ter que devolver o financiamento.  

 

O Sr. Vereador Manuel Soares interveio para solicitar informação sobre a abertura das piscinas e as 

atividades que se encontram previstas, nomeadamente: Noites na Nora, Noites de Rua Cheia e Feira 

Histórica/Tradicional, no que diz respeito à forma como as mesmas irão decorrer, bem como as medidas de 

segurança previstas face à situação atual do país e do concelho, no âmbito da Pandemia de COVID 19. 

 

O Sr. Presidente toma a palavra para informar que há um aspeto transversal a considerar nesta questão, e 

que recai sobre o cumprimento obrigatório de todas as normas de segurança que estão em vigor na altura. 

Salienta que a Câmara encontra-se a trabalhar nas regras de segurança impostas para os eventos da sua 

responsabilidade e a acompanhar o Baal 17 na organização do evento NNN, tendo solicitado a elaboração 

de um Plano de Contingência que fosse de encontro ao cumprimento de todas as regras definidas pela 

DGS, nomeadamente a existência de distanciamento físico em todos os espetáculos a realizar. Refere 

também que a gestão é feita diariamente, na medida em que se começa a trabalhar no evento com 

antecedência, mas a decisão sobre a sua realização é tomada a poucos dias da data prevista e depende da 

avaliação feita nessa altura sobre o ponto de situação do concelho, ouvindo-se as entidades de saúde com 

responsabilidade local.   

 

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. Conta de gerência relativa ao ano de 2019 

2. Segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 
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3. Direito de preferência do prédio sito na Rua de Nossa Senhora, n.º 29 em Serpa – Anúncio n.º 

15028/2020 

4. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico 53, secção I, Serpa – Requerente: Francisco 

Baltazar Efigénio Palma 

5. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico 54, secção I, Serpa – Requerente: Francisco 

Baltazar Efigénio Palma 

6. Destaque de parcela do prédio rustico denominado “Telheiros”, artigo 356-R, Pias – Requerente: 

Sérgio José Dias Afonso  

7. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Pias (Rua do Prego) 

8. Alteração de constituição de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua Pedro Anes, n.º 9 

e n.º 13 e Rua da Barbacã, n.º 16, em Serpa – Requerente: Betão e Taipa Pro, Ld.ª  

9. Pedido de apoio para CD – Requerente: PLAUSE 

10. Escola Secundária de Serpa – Declaração de interesse para curso profissional de “Técnico de 

Informática – Sistemas” – Ratificação 

11. Proposta de aprovação de projeto de reabilitação de edifício, sito na Rua do Rossio, n.º 2 em Vila 

Verde de Ficalho  

12. Proposta de aprovação de projeto de reabilitação de edifício, sito na Avenida da Liberdade, s/n, em 

Vila Nova de S.Bento 

13. Proposta de aprovação de projeto de reabilitação de edifício sito na Rua Jogo dos Paus, n.º 22 em 

Pias 

14. Proposta de aprovação de projeto do campo de jogos, parque radical, parque calistenia e 

ensombramento do parque infantil, do centro escolar de Serpa 

15. Proposta de aprovação de projeto de requalificação do parque infantil e construção de mini campo 

desportivo, na EBI/JI de Vales Mortos 

16. Proposta de protocolo de cooperação entre o município de Serpa e a APA – Associação Povo 

Alentejano, no âmbito do património cultural e ambiental do concelho 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H30 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 Carla Maria Silvestre de Ornelas, Técnica Superior, nomeada por despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, 

em regime de substituição, redigi e subscrevo.  

 

  O Presidente da Câmara    A Secretária 

                                                           
         _____________________________          __________________________ 

 (Tomé Alexandre Martins Pires)                Carla Maria Silvestre de Ornelas 
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Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata 

Reunião de 8 de julho de 2020 

 

 
 

 

ANEXO 1 - Projeto de reabilitação de edifício, sito na Rua do Rossio, n.º 2 em Vila Verde de Ficalho  

ANEXO 2 - Projeto de reabilitação de edifício, sito na Avenida da Liberdade, s/n, em Vila Nova de S. 

Bento 

ANEXO 3 - Projeto de reabilitação de edifício sito na Rua Jogo dos Paus, n.º 22 em Pias 

ANEXO 4 - Projeto do campo de jogos, parque radical, parque calistenia e ensombramento do parque 

infantil, do centro escolar de Serpa 

ANEXO 5 - projeto de requalificação do parque infantil e construção de minicampo desportivo, na EBI/JI 

de Vales Mortos 

 


