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ATA N.º 15/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 06 de julho de 2022 

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: Sr. Vereador Francisco José 

Machado Godinho 
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ATA N.º 15/2022 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 6 DE JULHO DE 2022 

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

de 2022, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 40.º da Lei n.º75/2013, de 12 

de setembro. 

 

Aprovação da Ata n.º 14/2022 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 24 de novembro, colocou-se à 

consideração a ata n.º 14, relativa à reunião realizada no dia 22 de junho, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade.  

 

Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 alínea o) e 

art.º53º 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 n.º 2 ao Orçamento da Câmara Municipal  

2. Aquisição de Apólices de Seguro - Reformulação da Repartição de Encargos 

3. Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa -  2022  

4. Alteração n.º 6 ao Orçamento e alteração n.º 5 às GOP da Câmara Municipal  

5. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

6. Licenças de recinto improvisado 

7. Proposta de protocolo de parceria entre o CDP – Associação de Caravanismo de Portugal e o 

Município de Serpa 

8. Certificação de nome de rua em Serpa – Largo de S. Francisco  

9. Sociedade Recreativa de Vales Mortos – Proposta de apoio financeiro 

10. Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1380 de Vila Nova de S.Bento – Atribuição de 

subsidio (retificação) 

11. Apoio às IPSS no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19 

12. Anúncio n.º 82813/2022 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Ladeira, 

n.º 30, Serpa 

13. Pedido de não oposição à plantação de cannabis no concelho de Serpa – Requerente: João 

Grazina 

14. Alteração de constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua Francisco Torrão, 

n.º 9 e 9-A, em Serpa – Requerente: Maria Cristina Canhita Grilo Nobre  

15. Aquisição de serviços na área dos seguros – Abertura de concurso público internacional  

16. Encontros Nacionais de Teatro Escolar 2022 – Pedido de apoio  

17. Proposta de contrato programa com a Associação Cultbéria - 2022 

18. Resumo Diário da Tesouraria 
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ORDEM DO DIA 

 
 
1. REVISÃO N.º 2 AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  

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

do corrente ano, de acordo com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS, Chega e 

Coligação PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a segunda revisão ao orçamento da Câmara 

Municipal.  

 

2. AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE SEGURO - REFORMULAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS 

O Órgão Executivo tomou conhecimento, que a Assembleia Municipal, na sessão realizada no dia 30 de junho 

do corrente ano, nos termos do artigo 24º da Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da 

Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, deliberou por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e Chega e os 

votos a favor dos eleitos da CDU e Coligação PSD/CDS, autorizar a seguinte repartição de encargos, respeitante 

à aquisição de apólices de seguros: 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

3. SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SERPA -  2022  

A Câmara Municipal tomou conhecimento, que a Assembleia Municipal, na sessão realizada no dia 30 de junho 

do corrente ano, de acordo com o estipulado na alínea o), 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, Chega e Coligação PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da 

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

 

 

4. ALTERAÇÃO N.º 6 AO ORÇAMENTO E ALTERAÇÃO N.º 5 ÀS GOP DA CÂMARA MUNICIPAL  

De acordo com o artigo 33.º n.º1, alínea d) da Lei nº75/2013, de 18 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e do CHEGA e 2 (duas) abstenções dos 

eleitos do PS, aprovar a 6ª alteração ao orçamento e a 5ª alteração às GOP da Câmara Municipal, conforme 

documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante.------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

Ano Valor * 

2022 53.000,00€ 

2023 213.000,00€ 

2024 213.000,00€ 

2025 161.000,00€ 

TOTAL € 640.000,00 
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5. PEDIDOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS  

5.1 De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 e n.º 6 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 Cultural dos 
Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Serpa 

7878 
2022.05.19 

Reunião com trabalhadores 
das escolas  

Dia 23 de maio 

Sala da Abóbada 
do Cine Teatro de 

Serpa 

12,00€ 

Associação de Festas de Vale 
de Vargo 

8085 
2022.05.19 

Arraial 
Mês de junho 

Ruido e recinto 
improvisado  

36,35€ 

Partido Comunista Português 8837 
2022.06.07 

Torneio de Futebol de 7 Campo de Futebol 
sintético de Serpa 

60,00€ 

Associação de Futebol de Beja 9466 
2022.06.27 

Supertaça de Futebol de 11 
Dia 25 de junho 

Campo de futebol 
sintético de Serpa 

60,00€ 

Agrupamento Escolas n.º 1 de 
Serpa 

9539 
2022.06.21 

Baile dos Santos Populares 
Dia 24 de junho 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,0€ 

Corpo Nacional de Escutas 
Agrupamento 377 Serpa 

9557 
2022.06.21 

Instalação de quiosque, no 
dia 23 de junho (desfile de 

marchas) 

Ocupação de 
espaço na via 

pública 

20,0€ 

Comissão de Festas de Vales 
Mortos 

9743 
2022.06.23 

Mastro dos Santos 
Populares 

Dia 24 de junho 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,15€ 

Comissão de Festas de Pias 9849 
2022.06.24 

Festival de verão 
Dias 8 e 9 julho 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,30€ 

Corpo Nacional de Escutas 
Agrupamento 377 Serpa 

10009 
2022.06.27 

Marchas e Baile de S. Pedro 
Dias 28 e 29 de junho 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,15€ 

Comissão de Festas das Santas 
Cruzes  

10145 
2022.06.28 

Festa Branca 
Dia 2 de julho 

Licença de ruido 20,00€ 

União de Freguesias de Vila 
Nova de S.Bento e Vale de 

Vargo  

10314 
2022.06.30 

Feira anual 
29, 30 e 31 de julho  

Ruido e recinto 
improvisado 

35,45€ 

União de Freguesias de Vila 
Nova de S.Bento e Vale de 

Vargo 

10317 
2022.06.30 

XXVI Semana Cultural de 
Vale de Vargo 

Ruido e recinto 
improvisado  

36,05€ 

Associação de Festas de Vale 
de Vargo 

10363 
2022.06.30 

Festas 
Dias 5 a 27 de agosto 

Ruido e recinto 
improvisado 

36,20€ 

Associação de Festas de Vale 
de Vargo 

10364 
2022.06.30 

Festas/Arraial de verão 
Dias 8 a 30 de julho 

Ruido e recinto 
improvisado 

36,20 

 

 

5.2. Associação de Futebol de Beja – Doc. 9992 de 2022.06.27 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em informação datada de 29 de junho, refere 

que a Associação de Futebol de Beja, entidade sem fins lucrativos, solicitou isenção de pagamento de taxas de 

utilização de viaturas e instalações municipais, durante a realização do Torneio Lopes da Silva, que decorreu 

em Serpa, entre os dias 17 e 21 de junho. 

Sendo o Torneio Lopes da Silva um torneio de futebol conceituado a nível nacional, que este ano se realizou 

nos distritos de Beja e Évora, é sempre considerado uma mais-valia desportiva associada à vertente turística 
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para as regiões onde se disputa. Serpa não fugiu à regra e o Torneio foi de manifesto e relevante interesse 

para o Concelho. 

Pelo exposto, propõem a isenção do pagamento das seguintes taxas: 

-180,00€ (12hx15€) - Isenção de taxa de utilização do campo de futebol sintético de Serpa, com base no artigo 

8º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais; 

-400,00€ (4dias x 100€/dia) – Isenção de taxa de utilização do salão polivalente, com base no artigo 8º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais; 

-86,40€ - Isenção de taxa de utilização do autocarro, de 17 a 21 de junho, com base no Regulamento de 

Utilização de Viaturas Municipais, artigo 30º. 

Total da isenção de pagamento de taxas - 666,40€ 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 e n.º 6 do artigo 8º e art.º 11.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais e artigo 30.º do Regulamento de Utilização de Viaturas 

Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas, a Associação 

de Futebol de Beja, no âmbito do Torneio Lopes da Silva. --------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. LICENÇAS DE RECINTO IMPROVISADO 

6.1. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro, ratificar os seguintes despachos, proferidos pelo Sr. Vice-Presidente e pelo Sr. 

Presidente, respeitantes ao licenciamento de recinto improvisado:  

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização 

Data do 
despacho  

Agrupamento de 
Escolas N.º 1 Serpa 

Mastro dos Santos 
Populares 

9536 
2022.06.21 

24 de junho 2022.06.23 

Comissão Festas 
Vales Mortos 

Mastro dos Santos 
Populares 

9740 
2022.06.23 

24 de junho 2022.06.24 

Corpo Nacional de 
Escutas 

Agrupamento 377 
Serpa 

Desfile de marchas e 
baile de S.Pedro 

10003 
2022.06.27 

24 de junho 2022.06.28 

 

 

6.2. Comissão Festas de Pias – Doc. 9842 de 2022.06.24 

Em informação datada de 29 de junho do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

informa que, a Comissão de Festas de Pias pretende a emissão de licença para recinto improvisado, para a 

realização de um “Festival de Verão”, nas instalações da Junta de Freguesia, na Estrada de Brinches, em Pias, 

para os dias 8 e 9 de julho, entre as 18h00 e as 06h00 do dia seguinte. 

 

É apresentada declaração da Junta de Freguesia de Pias, autorizando a realização do evento, naquele local e 

nos períodos pretendidos. 

 

A entidade Requerente informou os nossos serviços de atendimento ao público, que o seguro de 

responsabilidade civil e acidentes pessoais será apresentado aquando do levantamento da licença. 

O pedido encontra-se instruído com uma planta de evacuação. 
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De acordo com o DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09, no seu 

artigo 14.º e seguintes, verifica-se que, face ao evento, o pedido foi instruído com os elementos necessários, 

com exceção dos seguintes elementos: 

- Descrição da área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, instalações 

sanitárias, planta com disposição dos equipamentos e demais atividades. 

 

De referir, que a aprovação da licença deverá respeitar o exposto nos pontos 1 e 2 do artigo 16º, Dec-Lei n.º 

309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29-09, ou seja, prevê-se o 

pagamento da taxa devida para o período de duração do evento e só depois a entidade licenciadora analisa o 

pedido e sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente no que 

respeita a condições higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias sobre o despacho 

de aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

 

Segundo o ponto 2, do referido DL, o despacho de aprovação constitui licença de funcionamento. 

Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a emissão da mesma, mediante a apresentação de 

fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 15.º 

do DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09. 

 

 Deliberação  

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

mediante a apresentação de fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, 

solicitada pela Comissão de Festas de Pias. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6.3. Associação de Festas de Vale de Vargo – Doc. 10354 de 2022.06.30 

Em informação datada de 1 do corrente mês de julho, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

informa que, a Associação de Festas de Vale de Vargo pretende a emissão de licença para recinto improvisado, 

para a realização de “Arraial de Verão”, na Zona de Lazer da Santinha, em Vale de Vargo, nos fins-de-semana 

de julho de 2022 (6ª-feiras, sábados e domingos), das 19h00 às 04h00 do dia seguinte, com vista à angariação 

de fundos para a realização das Festas de Vale de Vargo. 

 

É apresentada declaração da Junta de Freguesia, autorizando a realização do evento, naquele local e nos dias 

pretendidos. 

 

De acordo com o DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09, no seu 

artigo 14.º e seguintes, verifica-se que, face ao evento, o pedido foi instruído com os elementos necessários, 

com exceção dos seguintes elementos: 

- Plano de evacuação (no entanto trata-se de recinto em espaço aberto); 

- Fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 15.º 

do DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09; 

- Descrição da área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, instalações 

sanitárias, planta com disposição dos equipamentos e demais atividades. 

 

De referir, que a aprovação da licença deverá respeitar o exposto nos pontos 1 e 2 do artigo 16º, Dec-Lei n.º 

309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29-09, ou seja, prevê-se o 
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pagamento da taxa devida para o período de duração do evento e só depois a entidade licenciadora analisa o 

pedido e sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente no que 

respeita a condições higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias sobre o despacho 

de aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

Segundo o ponto 2, do referido DL, o despacho de aprovação constitui licença de funcionamento. 

Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a emissão da mesma, mediante a apresentação de 

fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 15.º 

do DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09; 

 

 Deliberação  

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

mediante a apresentação de fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, 

solicitada pela Associação de Festas de Vale de Vargo. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. PROPOSTA DE PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O CDP – ASSOCIAÇÃO DE CARAVANISMO DE PORTUGAL E 

O MUNICÍPIO DE SERPA 

A Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 28 de junho do corrente ano, refere que 

a CDP – Associação de Caravanismo de Portugal é uma Associação sem fins lucrativos, fundada em 2015 e 

filiada na FICC – Federation Internationale de Camping, Caravaning et Autocaravaning, que tem como principal 

objetivo defender, promover e dinamizar a pratica do campismo e caravanismo em prol do Turismo de Ar livre 

de melhor qualidade. Informam também que contam com cerca de 800 sócios e têm já mais de 700 parcerias 

(campings particulares e municipais e empresas de serviços) em mais de 30 países, incluindo associações, 

grupos de camping de Portugal e Europa, embora tenha como foco principal, Portugal e os campistas 

portugueses.  

Porque o Parque de Campismo e Caravanismo Municipal de Serpa  foi referenciado como tendo excelentes 

condições, a Associação de Caravanismo de Portugal, propõe  ao município de Serpa a celebração de um 

Protocolo de Parceria, no qual ficará traduzido por parte do município um desconto para os  sócios da CDP  e 

da parte desta Associação a promoção do Parque de Campismo de Serpa nos seus canais de comunicação, 

nomeadamente no website, redes sociais ( com mais de 19 mil seguidores), revista trimestral, lista de 

parceiros e google maps.  

Assim, considerando que a parceria proposta se enquadra nos objetivos de divulgação do concelho enquanto 

destino turístico, nomeadamente através da criação de condições mais vantajosas para a ocupação e 

permanência no Parque de Campismo e Caravanismo de Serpa; 

Considerando ainda que, de acordo com a alíneas u), do n.º 1 do artigo 33º, do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, conjugada com os artigos 8º e 11º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, 

compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa 

ou outra de interesse para o município (…)”, bem como decidir sobre isenções ou reduções das taxas ou 

preços a associações sem fins lucrativos. 

Considerando, também, que em reunião de Câmara de 13.11.2019 foram deliberadas formas de apoios a 

associações de cariz social, desportivo e entidades sem fins lucrativos para estada no Parque de Campismo e 

Caravanismo Municipal de Serpa e especificamente um “apoio traduzido no pagamento de 75% dos preços em 

vigor” para “outras associações sem fins lucrativos”;  
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Propõe-se para aprovação a proposta de Protocolo de Parceria entre a CDP - Associação de Caravanismo de 

Portugal e o Município de Serpa , no qual o município se compromete a efetuar 25 % de desconto nos preços 

dos serviços prestados, de acordo com a tabela em vigor, com exceção do consumo de energia elétrica, aos 

associados da CDP que pretendam utilizar os serviços do Parque de Campismo e Autocaravanismo  Municipal 

de Serpa e mediante a apresentação do cartão de sócio com a vinheta anual CDP em dia.  

 

 Intervenções 

Intervém a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para questionar se as obras que faltavam no Parque de Campismo já 

estão concluídas. 

 

O Sr. Presidente informa que a proposta que surgiu ultrapassou o valor estipulado e que, neste momento, os 

serviços estão a trabalhar com a empresa que executou o projeto para tentar reduzir o valor da obra, de forma 

a dar continuidade ao processo. 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do seguinte protocolo, a celebrar 

com a Associação Caravanismo de Portugal: 
Protocolo de Parceria entre o  

CDP - Associação Caravanismo de Portugal e o Município de Serpa  

 

Considerando que a CDP - Associação de Caravanismo de Portugal é uma instituição sem fins lucrativos que tem 

como objetivo divulgar, promover e fomentar a prática de todas as modalidades de campismo, caravanismo e 

autocaravanismo em Portugal, através de acampamentos, passeios, encontros, atividades para jovens, e outras de 

natureza semelhante, bem como promover a elevação social dos seus associados através da prática de quaisquer outras 

atividades de natureza recreativa e cultural, com uma expressiva representatividade  no contexto nacional e 

internacional, parcerias estabelecidas com a maior parte dos parques de campismo nacionais, e internacionais, alguns 

deles municipais e é  norteado por princípios que se enquadram na missão do Parque de Campismo e Autocaravanismo 

Municipal de Serpa; 

Considerando que o Município de Serpa, proprietário do Parque de Campismo e Autocaravanismo Municipal, 

localizado na Eira de S. Pedro em Serpa, no âmbito das suas atribuições e competências, pretende promover e apoiar 

ações no âmbito da divulgação do concelho enquanto destino turístico, nomeadamente através da criação de condições 

mais vantajosas para a ocupação e permanência neste equipamento municipal.; 

Considerando ainda que, de acordo com a alínea u), do n.º 1 do artigo 33º, do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, conjugada com os artigos 8º e 11º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, compete à 

Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o município (…)”, bem como decidir sobre isenções ou reduções das taxas ou preços a associações sem fins 

lucrativos. 

Considerando também que em reunião de Câmara de 13.11.2019 foram deliberadas formas de apoios a 

associações de cariz social, desportivo e entidades sem fins lucrativos para estada no Parque de Campismo e Caravanismo 

Municipal de Serpa e especificamente um “apoio traduzido no pagamento de 75% dos preços em vigor” para “outras 

associações sem fins lucrativos”;  

Entre: 

O Município de Serpa, pessoa coletiva número 501112049, com sede na Praça da República, em Serpa, representada pelo 

presidente da câmara, João Francisco Efigénio Palma, em cumprimento da deliberação do órgão executivo, proferida em 

reunião realizada em ___/___/2022. 
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E, 

 CDP - Associação de Caravanismo de Portugal, Pessoa Coletiva nº 513515909, com sede no Apartado 98, EC Quinta do 

Conde, 2976-909 Quinta do Conde, neste ato representada pelo Joaquim Carvalho, Presidente da Direção da Associação, 

com poderes para o ato. 

É celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo de colaboração entre as partes ora identificadas que se rege 

pelas cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1 

a) A CDP compromete-se à divulgação do Parque de Campismo Municipal de Serpa, bem como as atividades nele 

realizadas, no contexto nacional e internacional; 

b)  A CDP compromete-se à promoção do Parque de Campismo Municipal de Serpa nos seus diferentes canais de 

comunicação: website, redes sociais, lista de parcerias e Google Maps, apontado diretamente e especificamente, 

a um público utilizador do Turismo de ar livre, nacional e internacional; 

Cláusula 2 

O Município de Serpa, compromete-se a efetuar 25 % de desconto nos preços dos serviços prestados no Parque de 

Campismo e Autocaravanismo Municipal de Serpa, da tabela em vigor, com exceção do consumo de energia elétrica, 

aos associados da CDP que pretendam utilizar os serviços do Parque de Campismo Municipal de Serpa e mediante a 

apresentação do cartão de sócio com a vinheta anual CDP em dia.  

 

Cláusula 3 

Este protocolo de parceria poderá ser desvinculado por qualquer uma das partes, sendo apenas necessário para o efeito 

uma comunicação de intenção. 

 

Serpa, _____ de ______ de 2022  

 

Pela Associação Caravanismo de Portugal  Pelo Município de Serpa   

O Presidente da CDP                                                               O Presidente da Câmara Municipal 

________________________________  ______________________________ 

 

 

8. CERTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA EM SERPA – LARGO DE S. FRANCISCO  

De acordo com a informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 20 de junho do 

corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a atribuição de “Largo de 

S.Francisco”, ao seguinte arruamento em Serpa:  
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9. SOCIEDADE RECREATIVA DE VALES MORTOS – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, datada de 24 de 

maio do corrente ano, e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, capitulo III - apoios pontuais, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir à Sociedade Recreativa de Vales Mortos, um subsidio no valor de 10 

841,22€ (dez mil oitocentos e quarenta e um euros e vinte e dois cêntimos), para a pintura exterior das 

instalações e aquisição de mobiliário para a cozinha.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 26313/2022. --------------------------------- 
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10. CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 1380 DE VILA NOVA DE S.BENTO – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSIDIO (Retificação) 

Através de informação datada de 27 de junho do corrente ano, o Gabinete do Movimento Associativo, 

Desporto e Juventude, refere que, na reunião da Câmara realizada no dia 20 de abril de 2022, foi atribuído ao 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento de 1380 de Vila Nova de S. Bento, o subsídio de 1250,00 + 750,00€ 

para aquisição de fardamento. 

Relativamente ao apoio dos 750,00€ a entidade solicitou que por questões internas e de necessidade, a verba 

seja para além da aquisição de fardamento, também para apetrechamento de material. 

 De acordo com a informação prestada pela Unidade de Gestão Financeira, esta alteração tem que ser 

autorizada pela Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a retificação, acima transcrita, para que o 

subsídio de 750,00€ entregue para aquisição de fardamento, seja também para apetrechamento de 

material. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. APOIO ÀS IPSS NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19 

Ao abrigo dos critérios aprovados em reunião de Câmara de 16 de fevereiro de 2022, no âmbito das medidas 

de apoio ao combate à pandemia Covid 19, o Gabinete de Ação Social e Educação, informa que foram 

rececionadas nos serviços, despesas referentes ao primeiro período de candidaturas (até 4 de junho de 2022) 

por parte das seguintes entidades:  

- Fundação Viscondes de Messangil (Valências ERPI, SAD e Creche) 

- Centro Social Nossa Senhora das Pazes (Valências ERPI e SAD) 

 

De acordo com os critérios de atribuição para o ano civil 2022, propõem a atribuição à Fundação Viscondes de 

Messangil do apoio financeiro de 1.603,82 e ao Centro Social Nossa Senhora das Pazes de 888,45€, com um 

investimento total de 2492,27€ (50% da comparticipação das despesas apuradas – pagas e elegíveis: 

APOIOS IPSS (COVID 19)  

I FASE CANDIDATURAS 2022 

INSTITUIÇÃO 

DESPESAS APRESENTADAS E 

ELEGÍVEIS 

50% COMPARTICIPAÇÃO, DE ACORDO 

COM CRITÉRIOS APROVADOS 

Fundação Viscondes de Messangil                          3207,63 €   1603,82€ 

Centro Social Nossa Senhora das Pazes 

                         1776,90 

€  888,45€ 

TOTAL 
 

4 984,53 €  
                  2 492,27 €  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial nº 25044. ------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, acima transcrita, para apoio à 

Fundação Viscondes Messangil e Centro Social Nossa Senhora das Pazes, no âmbito das medidas de 

combate à pandemia (1.ª fase das candidaturas 2022). ------------------------------------------------------------------------ 
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12. ANÚNCIO N.º 82813/2022 - DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NA RUA DA LADEIRA, 

N.º30, SERPA 

Nº Pedido - 82813/2022 
Data do Anúncio - 26-05-2022 
Data de Disponibilização no Site - 27-05-2022 
 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação 
BERNARDINO MONTEIRO NUNES 

 
Vendedor(es) 

BERNARDINO MONTEIRO NUNES 
 

 
Comprador(es) 

PEDRO MIGUEL MANGAS REBOCHO 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Ficha - 2003842 
Artigo Matricial - 35 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) 
40.37 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - RUA DA LADEIRA, 30, 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço - 62500 
Moeda - Euros 
Data previsível do negócio - 02-06-2022 
 

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

do prédio (Rua da Ladeira, n.º 30, em Serpa), a área bruta privativa (40,37 m2) e o valor (62.500,00 Euros), 

consideram que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda do 

imóvel sito na Rua da Ladeira, n.º 30 em Serpa, pelo valor proposto de 62.500€ (sessenta e dois mil e 

quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. PEDIDO DE NÃO OPOSIÇÃO À PLANTAÇÃO DE CANNABIS NO CONCELHO DE SERPA – REQUERENTE: JOÃO 

GRAZINA 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 23 de junho do corrente ano, informa 

que, o representante do requerente, Sr. João Grazina, de modo a iniciar processo junto do INFARMED, solicita 

documento emitido pela Camara Municipal de Serpa, que ateste a inexistência de restrições ao cultivo da 

plantação de canábis para fins medicinais, para uma fração do Pédio Rústico onde se pretende exercer a 

atividade. 

Assim, face à localização onde se pretende cultivar, informam sobre a situação do prédio rústico denominado 

“Herdade da Charneca”, sito ao artigo 374 D, da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de 

Vargo. 

 

 Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, do prédio 379 D da União de Freguesias 

de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, para plantação e cultivo de canábis para fins medicinais. 

- Situação da fração do prédio rústico denominado “Herdade da Charneca", sito ao artigo, 379 D da União de 

Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, face ao PDM de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de 

novembro, na redação em vigor): 

 

Carta de Ordenamento – Área pretendida para a atividade, inserida em parte do prédio rustico 379 D, e afeta 

a “Outros espaços agrícolas”, e a “Espaços agrossilvopastoris”. 

 

Carta de Condicionantes - Área pretendida para a atividade, inserida em parte do prédio rustico 379 D, e afeta 

à "Reserva Agrícola Nacional” (RAN), à “Reserva Ecológica Nacional” (REN, e ao “Domínio publico hídrico”.  

Alertam ainda, para o facto de parte do prédio rustico, estar afeto a uma área que consta identificada no 

nosso PDM, como uma área afeta a Espaços Agrossilvopastoris; 

Espaços agrossilvopastoris 

Artigo 25.º 

Identificação e caracterização 

1 — Os espaços agrossilvopastoris correspondem às áreas do território municipal que possuem aptidões e 

características mais adequadas às atividades de tipo agrícola, pecuário, silvo -pastoril ou florestal. 

2 — Os espaços agrossilvopastoris integram áreas biofísicas e solos com características distintas, muitas das 

quais integradas em áreas da Reserva Ecológica Nacional ou constituídas por povoamentos de sobro e de 

azinho. 

 

Artigo 26.º 

Usos dominantes, complementares e compatíveis 

1 — Os usos dominantes nesta categoria de espaços são as atividades de tipo pecuário, silvo -pastoril ou 

florestal. 

Por último, alertam para a existência de vestígios arqueológicos na envolvente do prédio rústico, a distâncias 

inferiores a 75 m, definidos como área de proteção. 

Sem prejuízo das Servidões e Restrições de Utilidade Pública identificadas, o pedido apresentado é 

considerado viável ao abrigo do estabelecido em PDM para a categoria de solos em causa. 

Pelo exposto, proponho que seja enviado n/Ofício, ao Requerente, com a presente informação, acompanhada 

do ortofotomapa, das cartas de ordenamento e condicionantes, e parecer de arqueologia. 
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Em 23 de junho do corrente ano, o arqueológo municipal, emitiu o seguinte parecer, que se transcreve: 
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 Intervenções 
A Sra. Vereadora Ana Moisão pergunta se o requerente já realizou o pedido formal para iniciar o processo de 

escavação, conforme parecer do arqueólogo municipal. 

 

O Sr. Presidente responde que irá confirmar a informação e posteriormente dará conhecimento.  

 
 

 Deliberação 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com os pareceres técnicos acima transcritos, da 
Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos e do Arqueólogo Municipal, sobre o pedido de não oposição à 
plantação de cannabis no concelho de Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

14. ALTERAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL DO PRÉDIO SITO NA RUA FRANCISCO 

TORRÃO, N.º 9 E 9-A, EM SERPA – REQUERENTE: MARIA CRISTINA CANHITA GRILO NOBRE  

Na sequência do requerimento apresentado, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 1 de 

julho do corrente ano, propõe-se a alteração da certidão de constituição em regime de Propriedade Horizontal 

do prédio urbano sito na Rua Francisco Torrão, n.º 9 e n.º 9-A, em Serpa, descrito na CRPSerpa sob o n.º 

2111/20100920, e inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 1420, da (extinta) Freguesia de Santa Maria, 

constituído em regime de Propriedade Horizontal, pelas frações autónomas A e B, descrito com Área Total de 

213,17 m2, Área Coberta de 50m2 e Área Descoberta de 163,17m2.  

 

A alteração proposta refere-se à indicação de que na descrição da Fração B deve constar: “Rés-do-Chão e 1º 

Andar”, mantendo-se todas as condições anteriormente definidas. 

 

Alteração da certidão de constituição em regime de Propriedade Horizontal do prédio urbano sito na Rua 

Francisco Torrão, n.º 9 e n.º 9-A, em Serpa. 

Requerente: Maria Cristina Canhita Grilo Nobre – Cabeça de Casal da Herança de Valeriano Augusto Grilo 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à alteração da 

certidão de constituição em regime de Propriedade Horizontal do prédio urbano sito na Rua Francisco Torrão, 

n.º 9 e n.º 9-A, em Serpa, descrito na CRPSerpa sob o n.º 2111/20100920, e inscrito na matriz predial sob o 

artigo n.º 1420, da (extinta) Freguesia de Santa Maria constituído pelas frações autónomas A e B, descrito com 

Área Total de 213,17 m2, passando a deliberação proferida em reunião de 24 de novembro de 2021, a ter o 

seguinte teor: 

 

Fracção A: Rés-do-Chão, com entrada pelo n.º 9 da Rua Francisco Torrão em Serpa, destinada a Habitação, de 

tipologia T2, composta por: cozinha, sala, dois quartos, arrumos, instalação sanitária, despensa e quintal. 

Área de terreno integrante da fracção: 57,70 m²  

Área de implantação: 97,10 m2  

Área bruta de construção: 97,10 m2  
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Fracção B: Rés-do-Chão e 1º Andar, com entrada pelo n.º 9-A da Rua Francisco Torrão em Serpa, destinada a 

destinada a Habitação, de tipologia T3, composta por; cozinha, sala, três quartos, instalação sanitária e quintal. 

Área de terreno integrante da fracção: 50,67 m²  

Área de implantação: 7,70 m2  

Área bruta de construção: 85,60 m2 

 

São comuns às frações A e B: o solo, a cobertura e a estrutura de paredes autoportantes. 

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. 

 

 

15. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DOS SEGUROS – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

INTERNACIONAL  

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, em informação datada de 30 de junho do corrente ano, 

informa que, considerando que o contrato trianual já terminou, torna-se imperativo a contratualização de 

Serviços na Área dos Seguros. 

A potencial aquisição foi objeto de autorização prévia do Órgão Deliberativo em sessão de 30/06/2022, 

referente à repartição de encargos de harmonia com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 em 

complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho.  

 

Não é aplicável o disposto no artigo 61º, da Lei nº 12/2022, de 27 de junho, que aprovou o Orçamento de 

Estado para 2022, uma vez que não é possível estabelecer uma identidade absoluta do contrato, 

designadamente: 

a) Aumento significativo da massa salarial decorrente do processo de transferência de competências 

para as autarquias locais, em particular na área da educação; 

b) Acréscimo do património imobiliário, pelo mesmo motivo, e pelo alargamento do âmbito do ramo de 

responsabilidade civil ambiental. 

 

Formado este contexto prévio, deverá o Senhor Presidente de Câmara, submeter para apreciação do Órgão 

Executivo, a seguinte proposta:  

a) Escolha de procedimento de formação de contrato para aquisição de serviços na Área dos Seguros, 

concurso público com publicidade internacional, considerando que o preço base é de €640.000,00 de 

acordo com o disposto com o artº20, nº1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos (adiante 

designado CCP), alterado e republicado pelo D.L nº 111-B/2017 de 31 de agosto e Lei nº 30/2021 de 21 

de maio, conjugado com o Regulamento Delegado UE 2021/1952 da Comissão, de 10 de novembro;  

b) Aprovar as peças do procedimento, de acordo com o disposto no artº40, nº1, c) e nº 2 do CCP, 

conjugado com o disposto no artº18, nº, 1, alínea b) do DL nº 197/99 de 8 de junho, complementado 

pelo artigo 33.º, n.º 1 alínea f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação;  

c) Que o Júri seja composto pelos seguintes elementos efetivos: Rui Costa, Chefe da DAFRHAJ, como 

Presidente; Alzira Figueira- Técnica do Serviço de Assessoria Jurídica e Nuno Canhita, Técnico do 

Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, como Vogais.  

Como elementos suplentes Jennifer Paraíba- Técnica do Serviço de Assessoria Jurídica e Ana Catarina 

Correia- Chefe da Unidade de Gestão Financeira; 
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d) Designar como consultor no apoio ao Júri do presente procedimento, a empresa especializada na área 

autárquica, Ponto Seguro- Mediação de Seguros, Lda, acolhido pelo nº 6 do artº 68 do CCP e co-

contratante da Consulta Prévia nº 70/2022. 

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão intervém para perguntar quem é a empresa que será a consultora no apoio ao 

Júri deste processo, designada como Ponto Seguro-Mediação de Seguros, Lda., e para saber se as peças dos 

procedimentos são realizadas pela autarquia. 

O Sr. Presidente informa que a empresa Ponto Seguro é uma empresa que já trabalha alguns anos com a 

Câmara Municipal. Sobre as peças dos procedimentos, refere que são elaboradas pelos serviços internos da 

Câmara.  

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 (três) votos a favor dos eleitos 

da CDU e com 3 (três) abstenções dos eleitos do Partido Socialista e do CHEGA:  

a) Proceder à abertura do contrato para aquisição de serviços na Área dos Seguros, concurso 

público com publicidade internacional, considerando que o preço base é de €640.000,00 de 

acordo com o disposto com o artº20, nº1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos (adiante 

designado CCP), alterado e republicado pelo D.L nº 111-B/2017 de 31 de agosto e Lei nº 30/2021 

de 21 de maio, conjugado com o Regulamento Delegado UE 2021/1952 da Comissão, de 10 de 

novembro;  

 

b) Aprovar as peças do procedimento, de acordo com o disposto no artº40, nº1, c) e nº 2 do CCP, 

conjugado com o disposto no artº18, nº, 1, alínea b) do DL nº 197/99 de 8 de junho, 

complementado pelo artigo 33.º, n.º 1 alínea f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

atual redação, que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 

c) Que o Júri seja composto pelos seguintes elementos efetivos: Rui Costa, Chefe da DAFRHAJ, 

como Presidente; Alzira Figueira- Técnica do Serviço de Assessoria Jurídica e Nuno Canhita, 

Técnico do Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, como Vogais.  

Como elementos suplentes Jennifer Paraíba- Técnica do Serviço de Assessoria Jurídica e Ana                

Catarina Correia- Chefe da Unidade de Gestão Financeira; 

 

d) Designar como consultor no apoio ao Júri do presente procedimento, a empresa especializada 

na área autárquica, Ponto Seguro- Mediação de Seguros, Lda, acolhido pelo nº 6 do artº 68 do 

CCP e co-contratante da Consulta Prévia nº 70/2022.----------------------------------------------------------- 

 

 

16. ENCONTROS NACIONAIS DE TEATRO ESCOLAR 2022 – PEDIDO DE APOIO  

Em informação datada de 1 do corrente mês de julho, o Gabinete de Ação Social e Educação, informa que o 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, através do Grupo de Teatro Escolar (En)Cena, a funcionar na Escola 

Secundária de Serpa, vai acolher a 41ª edição do Encontro Nacional de Teatro Escolar, que irá decorrer no Cine 

Teatro Municipal de Serpa, de 07 a 10 de julho de 2022, e contará com a presença de 100 participantes de 

várias escolas do país. 
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Para a operacionalização do evento solicita à Autarquia, apoio logístico e financeiro, nomeadamente: 

 Cedência de espaço para alojamento de participantes, apetrechado com camas de campanha; 

 Transporte de alunos e professores que ficam alojados na Residência para Estudantes de Serpa; 

 Autorização para a utilização do refeitório da Escola Secundária de Serpa para fornecimento das 

refeições (pequeno almoço, almoço e jantar), e recursos humanos afetos ao mesmo, e pagamento de 

horas extraordinárias, 

 Autorização para a aquisição de bens para a confeção das refeições e posteriormente o agrupamento 

ressarcir a autarquia com o valor unitário de: 

- 1,68€/almoço e jantar) para os alunos; 

- 4,10€/almoço e refeição para docentes acompanhantes 

- 1,50€/pequeno almoço 

 Apoio financeiro no valor 4196€, para suportar os encargos a seguir enunciados: 

 3936€ (3200€ + IVA) - pagamento a 3 técnicos de som e luz e aquisição de T-shirts, sacos, 

identificadores e lembranças aos participantes, de acordo com orçamento em anexo. 

 260€ - fornecimento de pequeno lanche aos participantes, na alcaçova do castelo de Serpa. 

O Grupo de Teatro Escolar (En)Cena está em funcionamento há vários anos letivos e conta com uma intensa 

atividade. Do seu currículo faz parte um conjunto de participações em encontros nacionais de teatro escolar, 

assim como em outras iniciativas a nível nacional e regional e, promovidas pela Autarquia. 

A Câmara Municipal de Serpa tem apoiado, quer financeiramente, quer logisticamente, com a cedência de 

viaturas, cine teatro, entre outros, a atividade do Grupo de Teatro (En)Cena ao longo da sua existência, pelo 

que o acolhimento em Serpa da 41ª edição de Encontros Nacionais de Teatro escolar revela a dinâmica do 

referido grupo junto da comunidade escolar e comunidade em geral, contribuindo para o enriquecimento 

cultural e artístico do nosso concelho. 

Sendo a iniciativa bastante relevante para a projeção do teatro em contexto escolar e o seu envolvimento com 

toda a comunidade, considera-se que a Autarquia deve prestar o apoio solicitado pelo Agrupamento de 

Escolas nº 2 de Serpa, conforme atrás enunciado. 

Para esta despesa a Unidade de Gestão Financeira estabeleceu o cabimento com o nº sequencial 26365. 

 Intervenções 

Intervém a Sr.ª Vereadora Paula Pais para perguntar se os três técnicos de som e luz a contratualizar são 

funcionários da autarquia.  

 

A Vereadora Odete Borralho responde que os técnicos a contratar não são da autarquia. A Câmara dá o apoio 

financeiro e o Grupo de Teatro (En)cena contratualiza. 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão refere que também gostava que estas atividades se realizassem na escola de Pias 

e que estas fossem descentralizadas pelas restantes freguesias. Seria importante que a cultura teatral tivesse 

continuidade em Pias, porque em Pias existe uma cultura de teatro. 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho clarifica que, nos últimos anos, a Câmara tem concretizado algumas 

iniciativas no âmbito de uma candidatura intermunicipal, efetuada pela CIMBAL, e que se operacionalizou 

através do Plano de Combate ao Insucesso Escolar o que permitiu a Serpa receber apoio para atividades 

extracurriculares, que estão a ser desenvolvidas no pré-escolar e 1º ciclo.  
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Informa também que a Companhia Baal 17 conseguiu financiamento para desenvolver atividades em junho, 

para o 2º ciclo e secundário, e apresentaram candidatura para desenvolverem sessões de expressão 

dramática.  Sobre o Grupo (En)Cena, refere a Sr.ª Vereadora, que é a Professora Maria João Brasão que nos 

seus tempos livres dirige o Grupo e que muitas vezes se torna difícil o crescimento do mesmo, uma vez que 

não tem qualquer tipo de apoio. Refere ainda que, a Companhia Baal 17 está a desenvolver novas 

candidaturas, por 4 anos, por se considerarem estas atividades muito importantes para as crianças e jovens do 

concelho.  Finaliza dizendo que, no próximo ano, com a descentralização de competências da educação nas 

autarquias e com a gestão das atividades extracurriculares, tentar-se-á desenvolver mais ações. 

 

O Sr. Presidente refere que este trabalho deverá ser feito em todas as áreas para um desenvolvimento 

intelectual da sociedade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o apoio logístico solicitado e atribuir o 

apoio financeiro no valor total de 4196€ (quatro mil, cento e noventa e seis euros) para a operacionalização 

da 41ª edição do Encontro Nacional de Teatro Escolar pelo Grupo de Teatro (EN)Cena.----------------------------- 

 

 

17. PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA COM A ASSOCIAÇÃO CULTBÉRIA – 2022 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e do CHEGA e 2 

(duas) abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a Proposta de Contrato Programa para 2022, da 

Associação Cultbéria, que consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 16518/2022. 

O Órgão Executivo tomou ainda conhecimento, do plano de atividade e orçamento da Cultbéria para o ano 

de 2022, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 

 Intervenções 

Refere a Sr.ª Vereadora Paula Pais que, na sua opinião, o projeto Musibéria está mal aproveitado e pouco 

valorizado. Há necessidade de se realizar um protocolo com uma escola de música para explorar melhor o 

projeto e se alargar a sua potencialidade com atividades descentralizadas pelo restante concelho. Refere ainda 

que, embora saiba que existe um grande esforço por parte da Câmara para manter o Musibéria, há 

necessidade de se criar uma estratégia diferente para o mesmo.  

 

O Sr. Presidente concorda que dever-se-á fazer chegar o Musibéria às freguesias e aos seus munícipes, mas 

refere também que existem inúmeros projetos ali realizados, com projeção nacional e internacional, que são 

pouco valorizados.   

 

Intervém a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para questionar o Sr. Presidente sobre qual a colaboração da autarquia 

na definição da estratégia da Cultbéria. Refere que o trabalho desenvolvido por esta associação é de valorizar, 

mas depois de ler o protocolo parece que a associação está ao serviço da autarquia, o que poderá causar 

constrangimentos à criatividade artística da direção da Associação Cultbéria. Refere também que consta no 

plano de atividades, que irá ser contratado mais um trabalhador, e neste sentido pergunta se a autarquia terá 

alguma intervenção neste processo. De acordo com a Sra. Vereadora Ana Moisão a Associação Cultbéria 

deverá “cortar o cordão umbilical” com a Câmara de forma a criar alguma liberdade e independência e criar a 

sua própria estratégia.  
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O Sr. Presidente responde que foi a autarquia que criou o equipamento Musibéria, mas que a Associação 

Cultbéria terá liberdade para recrutar o seu funcionário, embora possa consultar sempre a Câmara. Relembra 

ainda que o edifício do atual Musibéria era uma antiga fábrica de moagem e estava em muito mau estado.  

 

18. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 122, referente ao dia 05 de 

julho de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 3.267.166,26 (três milhões, duzentos e sessenta e sete 

mil, cento e sessenta e seis euros e vinte e seis cêntimos) e 73.282,17€ (setenta e três mil, duzentos e oitenta e 

dois euros e dezassete cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Terminada a ordem de trabalhos toma a palavra o Sr. Presidente, para informar a Sr.ª Vereadora Ana Moisão, 

sobre a sua questão colocada em reunião de Câmara de 8 de junho sobre a piscina de Serpa. Esclarece o Sr. 

Presidente que o escorrega foi retirado porque esta era uma piscina olímpica e que para realizar provas não 

poderia manter o escorrega. Mais informa que existe lava pés para pessoas em cadeira de rodas na piscina. 

Sobre o terreno de Santa Iria, informa que este foi registado em 1957 na Conservatória do Registo Predial, 

pelo que, se confirma que é propriedade da Câmara Municipal. Refere ainda que é intenção da Câmara 

ordenar aquele espaço com a criação de alguns talhões e hortas comunitárias, mas é uma situação que irá ser 

melhor analisada.  

 
Intervém o Sr. Vereador Tomé Panazeite para questionar que, tendo tido conhecimento que a piscina teve que 

ser esvaziada, qual o motivo que levou a água da piscina a ficar imprópria e qual o motivo que levou a Câmara 

a não utilizar essa água em rega. 

 

O Sr. Vereador Carlos Alves responde que os técnicos da autarquia verificaram com as Águas Públicas do 

Alentejo, que a parede da piscina estava a ficar verde, e tendo em conta a urgência que existia em abrir a 

piscina, não houve tempo para canalizar a água para rega.  

 

O Sr. Presidente informa que, semana a semana, há agua que não volta a ser utilizada e que se está a analisar 

uma estratégia para reutilizá-la, uma vez que não faz sentido deitar a água que está limpa para as águas 

residuais. 

 

Pergunta o Sr. Vereador Tomé Panazeite quantos litros de água foram deitados fora. 

 
O Sr. Vereador Carlos Alves responde que não tem presente essa informação, mas que posteriormente será 
enviada. 

 
Refere ainda o Sr. Vereador Tomé Panazeite que tem conhecimento que a Câmara de Arraiolos com as Águas 

Públicas do Alentejo e outras entidades parceiras, conduziram um projeto em que as águas foram reutilizadas 

para produções agrícolas. Seria interessante a Câmara concretizar estes projetos e saber se os produtores 

estão interessados. Pergunta ainda se, no Centro Histórico de Serpa, existem bocas de incêndio e quantas 

existem. 

O Sr. Vereador Carlos Alves informa que irá verificar e posteriormente envia informação.  
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O Sr. Presidente refere que, em tempos atrás, a Câmara Municipal apoiou na compra de uma viatura dos 
bombeiros que permita aceder facilmente ao Centro histórico de Serpa. 
 
Retoma a palavra o Sr. Vereador Tomé Panazeite para perguntar quem habita a casa do jardim. 

 
O Sr. Presidente responde que ninguém habita as casas do jardim, sendo que existem duas. Uma delas está a 
ser recuperada e a outra, mais pequena, não tem muitas condições de ser habitada. Atualmente, encontra-se 
parte do arquivo do Serviço de Comunicação e Imagem da Câmara e uma espécie de armazém da proteção 
civil com colchões e outros equipamentos. O objetivo é ter uma casa sempre livre para um caso de urgência, 
como uma família desalojada. 

 
O Sr. Ver. Tomé Panazeite pergunta se não seria oportuno ocupar a casa do jardim como outrora foi ocupada, 

com um jardineiro e sua família de forma a zelar pelo espaço do jardim.  

 

O Sr. Presidente responde que seria interessante e que irá analisar o assunto. 

 
Para finalizar pergunta o Sr. Vereador Tomé Panazeite se vai haver desistência do projeto do Centro 
Tecnológico (CETTA) e, posteriormente, nova candidatura ou se o projeto irá efetivamente cair. 

 
O Sr. Presidente esclarece que a parte física do projeto do CETTA está dependente da construção da nova zona 

industrial de Serpa e que a constituição dos órgãos só é possível quando a parte física do edifício esteja 

realizada. Neste sentido, a Câmara está a dialogar com a CCDR no sentido de realizar uma candidatura a um 

novo quadro comunitário. 

 
Segue-se a intervenção da Sr.ª Vereadora Ana Moisão dizendo que, a 31/03/2018, o Jornal Publico noticiou 

que a “cidade das rosas vai ser recuperada”, mencionando que a autarquia pretendia recuperar a estação 

arqueológica e que já tinham existido conversas com os proprietários. Neste sentido, pergunta o porquê de a 

autarquia ter abandonado “o sitio”, conforme mencionado pelo Arqueólogo Santiago Macias, que em 2011 a 

pedido do Presidente da Autarquia, deu um parecer sobre a viabilidade de se proceder à escavação de um sitio 

arqueológico no concelho de Serpa, identificando a Cidade das Rosas como o local de maior interesse, assim 

como o mais fácil de abordar.  

O Sr. Presidente responde que não tem conhecimento suficiente sobre o assunto, mas irá tentar perceber 

melhor a situação e posteriormente irá enviar a informação. 

 
A Sr.ª Vereadora Odete Borralho informa que, embora não estivesse no Executivo em 2011, tem vindo a tentar 

perceber a situação. Relativamente a este sitio, sabe-se que foi um dos primeiros sítios a serem referenciados 

com interesse arqueológico no concelho de Serpa. Em 2011, haveria poucos sítios referenciados, mas, 

possivelmente, nessa altura já haveria algum desentendimento com os proprietários por causa da marcação 

do sítio. Entretanto, e por motivos de plantação de olival e amendoeiras, foram remexidas terras e nasceram 

novos sítios com interesse arqueológico. Passam então a surgir novos sítios com interesse arqueológico que 

são mais interessantes ou tão interessantes como a Cidade das Rosas, relembrando que o Concelho de Serpa é 

considerado como um dos concelhos com mais sítios arqueológicos de interesse. Refere também a Sr.ª 

Vereadora que o Arqueólogo Municipal poderá prestar melhores esclarecimentos, se assim o entender. 
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A Sr.ª Vereadora Ana Moisão questionou novamente o Executivo da CDU sobre a participação no PRR (Plano 

de Recuperação e Resiliência), sendo que a resposta que obteve na altura, foi que o município estaria a 

trabalhar no tema, contudo, na última sessão da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Autarquia deixou 

claro que o município ainda não tem nenhuma participação no PRR. Neste sentido, pergunta ao Executivo se 

este será capaz de capitalizar fundos nos avisos que lhes são dirigidos e executar projetos, programas e 

iniciativas, capazes de gerar valor e retorno para o município. Refere ainda que irão surgir outras candidaturas 

de interesse, como é o caso da loja do cidadão móvel, que vai às freguesias e que seria de todo um projeto 

interessante para o concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Sr. Presidente responde que há interesse da autarquia em aproveitar o PRR na área da eficiência energética, 

assim como na área da estratégia local de habitação, sendo que, já tem havido reuniões com o IHRU (Instituto 

da Habitação e Reabilitação Urbana) para esse fim. Esclarece ainda que, o projeto do cidadão móvel é da 

responsabilidade do Estado e tem alguma dificuldade em compreender candidaturas a projetos que são da 

competência do Estado, uma vez que nos obriga a assumir algumas competências e recursos que não nos 

competem. 

 
Pergunta a Sr.ª Vereadora Ana Moisão o que pretende fazer o Executivo da CDU, em relação à ponte romana 

que está localizada na EN 256 (Serpa/Pias), uma vez que está num estado vergonhoso ainda mais quando se 

encontra em guias turísticos, como por exemplo no Guia da Cidade, que a refere como um local a visitar em 

2022. 

 
O Sr. Presidente refere que a ponte medieval não é da responsabilidade da Câmara Municipal, mas sim da 
Direção Regional da Cultura. Segundo o Sr. Presidente, a EDIA foi a entidade que fez a última intervenção na 
ponte, no que diz respeito a reboco e pintura da ponte.   
 
Pergunta ainda a Sr.ª Vereadora Ana Moisão, se existe algum projeto ou intenção de reabilitar o Largo do 

Corro em Serpa e se há novidades relativamente à intervenção nas muralhas no Castelo de Serpa. Volta 

também a alertar o Executivo para a recolha dos resíduos urbanos, uma vez que estrada de Belmeque EM 524, 

na Herdade das Cortes, tal como na Herdade de Belmeque, havia um contentor, que infelizmente há 5 anos 

atrás ardeu num incêndio, ficando a promessa de lá colocar um novo contentor. Neste momento, existe 

apenas um contentor e na maioria das vezes, está a transbordar de lixo. 

 
O Sr. Presidente informa que a remodelação do Largo do Corro está inserida numa das áreas a intervir, à 
semelhança de outras ruas, como é por exemplo o Largo de Salvador.  Sobre a intervenção nas muralhas de 
Serpa, ainda não há avanços, uma vez que a Direção Regional da Cultura não dispõe, atualmente, de 
orçamento para arrancar com as obras. 
 
Para terminar, pergunta a Sr.ª Vereadora Ana Moisão se é normal empresas de autarcas eleitos prestarem 
serviços às autarquias. 
 
O Sr. Presidente responde que é legal uma empresa concorrer a concurso lançado pela Câmara com um eleito 
nos corpos dirigentes, desde que este não interfira na decisão. 
 
Intervém ainda o Sr. Vereador Tomé Panazeite para informar a Sr.ª Vereadora Odete Borralho que até ao fim 
do mês de junho, nenhum técnico da Câmara foi a Santa Iria, conforme combinado. ----------------------------------- 
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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: 

 

 Alteração n.º 6 ao Orçamento e alteração n.º 5 às GOP da Câmara Municipal  

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

 Licenças de recinto improvisado 

 Proposta de protocolo de parceria entre o CDP – Associação de Caravanismo de Portugal e o Município 

de Serpa 

 Certificação de nome de rua em Serpa – Largo de S. Francisco  

 Sociedade Recreativa de Vales Mortos – Proposta de apoio financeiro 

 Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1380 de Vila Nova de S.Bento – Atribuição de subsidio 

(retificação) 

 Apoio às IPSS no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19 

 Anúncio n.º 82813/2022 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Ladeira, n.º 30, 

Serpa 

 Pedido de não oposição à plantação de cannabis no concelho de Serpa – Requerente: João Grazina 

 Alteração de constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua Francisco Torrão, n.º 9 e 9-

A, em Serpa – Requerente: Maria Cristina Canhita Grilo Nobre  

 Aquisição de serviços na área dos seguros – Abertura de concurso público internacional  

 Encontros Nacionais de Teatro Escolar 2022 – Pedido de apoio  

 Proposta de contrato programa com a Associação Cultbéria - 2022 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16h50 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 

Gertrudes de Fátima Fialho Valente, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado 

de 18 de outubro de 2021, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 
 
 

O Presidente da Câmara   A Secretária 

                               
                       João Francisco Efigénio Palma  Gertrudes de Fátima Fialho Valente 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   Ata n.º 15 – 06/07 
 
2022 

 

Pág. 29 

 

 
 
 
 
 

Anexos da Ata n.º 15/2022 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 6 de julho de 2022 

 
 
ANEXO 1 – ALTERAÇÃO N.º 6 AO ORÇAMENTO E ALTERAÇÃO N.º 5 ÀS GOP DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

 

ANEXO 2 –  AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DOS SEGUROS – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

INTERNACIONAL – PEÇAS DO PROCEDIMENTO 

 
 

ANEXO 3 – CONTRATO PROGRAMA COM A ASSOCIAÇÃO CULTBÉRIA -2022 e PLANO DE ATIVIDADES E 

ORÇAMENTO PARA 2022 

 


