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ATA N.º 26/2020 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião extraordinária de 15 de dezembro 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: 9H30  

 

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 26/2020 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 15 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 3 e artigo 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março e n.º 1 do artigo 

3.º da Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, realizou-se por videoconferência a reunião extraordinária do Órgão 

Executivo, no dia 15 de dezembro de 2020, pelas nove horas e trinta minutos, convocado nos termos do 

artigo 41.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro também por email. 

 

 

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. Projetos para a Área Urbana do Bairro de S. Francisco, em Serpa 

Procedeu-se à análise dos projetos para a Área urbana do Bairro de S. Francisco (BSF), em Serpa, 

enquadrado na candidatura, no âmbito do PEDU- Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, eixo 4- 

“Desenvolvimento urbano sustentável”; objetivo temático 9- “Promover a inclusão social e combater a 

pobreza; prioridade de investimento” 9.8 (9b) - “A concessão de apoio à regeneração física, económica e 

social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais”. 

 

As componentes que integram a operação designada “Regeneração Urbana do Bairro de S. Francisco”, 

cujo promotor é o Município de Serpa, inserem-se na tipologia “reabilitação de espaço público, visando 

nomeadamente a sua requalificação, segurança, prevenção de comportamentos ilícitos, resiliência, 

melhoria do ambiente urbano, desde que seja envolvente a edifícios de habitação social ou cuja 

intervenção esteja incluída numa operação de regeneração de um bairro de habitação social”.  

 

A área de intervenção está localizada a Norte da cidade de Serpa, junto à EN260, com destino a Beja e no 

que respeita à delimitação, confina a Este com a Rua de S. Francisco, a Sul com a Estrada de S. 

Francisco, a Oeste com as parcelas adjacentes à Rua Serpa Pinto e a Norte com as parcelas adjacentes à 

Circular Interna de Serpa.  
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A Área Urbana do Bairro de S. Francisco em Serpa, está inserido no Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano de Serpa, fazendo parte do Plano de Ação Integrado para Comunidades 

Desfavorecidas (PAICD). 

 

Em conjunto com o processo de requalificação social a levar a cabo pelo Município, o projeto apresentado 

tem como objetivos primários, a requalificação física do BSF que terá impacto significativo na vida social e 

particular dos moradores. 

Para além da requalificação do BSF, está contemplada ainda a instalação de um parque infantil acoplado 

ao BSF e a instalação de um espaço coberto multiusos ao ar livre, que vai qualificar o espaço periférico ao 

Bairro e que irá servir, não só os moradores do BSF, mas sim da cidade em geral.  
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“Requalificação Urbanística do Bairro S. Francisco” 

Esta componente irá incidir na melhoria dos arruamentos e criação de espaços verdes. O projeto prevê 

arruamentos de nível com os passeios, a introdução de arborização de sombreamento, a criação de zonas 

de estadia e permanência através da criação de pequenos largos e praças. 

Com acesso pela rua de S. Francisco, entra-se para o bairro pelo lado do Lar de S. Francisco. Essa zona 

será estruturada com a introdução de árvores, bancos e desenho de pavimento que geram um espaço de 

estadia e de passagem, imprimindo a sensação de ordem ao lugar. 

O trânsito passa, a partir da entrada do bairro, a ser feito num só sentido, reduzindo a faixa de rodagem ao 

mínimo, levando à redução da velocidade e libertando mais área para os peões. Haverá a arborização e 

iluminação ao longo de toda a faixa de rodagem. 

No topo do bairro, atualmente “rotunda” serão plantadas árvores que formarão uma pérgula, que 

conjuntamente com bancos constituirão uma zona de convívio e permanência. O pavimento será em 

blocos de betão, comum a todo o novo revestimento do bairro, variando apenas na dimensão e cor. 

Com a introdução de novos limites ao Bairro, muros de contenção, rampas, espaços verdes e parque 

infantil pretende-se conferir uma organização ao mesmo, sensibilizando os residentes para a importância 
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da manutenção e conservação dos espaços comuns, controlando, simultaneamente, as expansões ilegais 

de estruturas habitacionais muito precárias e insalubres. 

O Valor previsto para esta componente do projeto é de 665.338,51 €.  

 

 
 

 

“Instalação de Parque Infantil” 

O Parque Infantil funciona como elemento gerador de captação dos mais novos neste conjunto urbano, 

completamente integrado na paisagem agora proposta.  

Dada a morfologia do terreno, este funciona como “promenade” para o terreiro das feiras e está 

desnivelado em relação ao BSF, criando uma sensação de segurança e desafogo visual para os 

utilizadores, estando prevista a implantação de árvores estrategicamente colocadas de acordo com os 

equipamentos que prevejam zonas de sombra.  

O Valor previsto para esta componente é de 38.892,71€ 

 

 

“Criação de Espaço Multiusos ao Ar Livre” 

A componente irá ser implantada 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. 
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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. 

O valor previsto para esta componente é de 559.869,01€.  

 

 

 
                            Imagem do equipamento proposto 
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Para a execução dos trabalhos indicados, é apresentada a seguinte calendarização:  

 

 
 

 Intervenções 

O Sr. Presidente da Câmara começa por explicar a necessidade de realização desta reunião 

extraordinária, que tem a ver com uma candidatura e é necessário aprovar os projetos e existir também 

evidência de que os procedimentos concursais para as empreitadas vão prosseguir e embora isso seja 

uma evidência em termos de candidatura, não é o suficiente para abrir o procedimento concursal, sendo 

posteriormente analisado em futuras reuniões do Executivo, os respetivos processos, com todas as peças 

do procedimento. Diz ainda que qualquer um destes projetos, tem um valor acima daquele que estava 

disponível inicialmente para estes mesmos projetos, por isso, irão sofrer alterações, podendo reduzir entre 

20% e 50%. O objetivo é aprovar hoje estes projetos com os valores agora apresentados, para se 

conseguir trancar a candidatura, e não perder os apoios financeiros, sendo depois analisados novamente 

as alterações aos projetos e por exemplo, no que diz respeito ao projeto de requalificação do Bairro de S. 

Francisco, em vez de 665.000€, poderá reduzir para 200.000€ ou 300.000€. À medida que se for 

avançando nas alterações dos projetos, iremos fazer as respetivas reprogramações e alterações às 

candidaturas.  
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Explicou ainda o que está previsto fazer em cada um dos projetos. ---------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que estavam inicialmente a pensar manter o mesmo sentido de voto 

da reunião de março, quando foi analisado o projeto do espaço coberto multiusos, no entanto, face às 

explicações agora apresentadas, irão os eleitos do PS abster-se na aprovação destes projetos. --------------- 
 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e os votos a favor 

dos eleitos da CDU, aprovar os projetos para a Área Urbana do Bairro de S. Francisco, em Serpa, 

elaborados pela Landmark – Arquitectos, de acordo com os documentos que se arquivam em pasta anexa 

à presente ata, dela fazendo parte integrante e prosseguir com os respetivos concursos para as 

empreitadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2.Período de intervenção do público 

Não existiram pedidos por parte do público, para assistir à presente reunião.  

 

 

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, foi aprovado em minuta, por unanimidade, o 

seguinte assunto: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Projetos para a Área Urbana do Bairro de S. Francisco, em Serpa 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 11h00 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 26/2020 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 15 de dezembro de 2020 
 

 

ANEXO 1  - Projetos para a Área Urbana do Bairro de S. Francisco, em Serpa 

 


