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ATA N.º 21/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

16 DE OUTUBRO DE 2019   

   

No Salão Polivalente de Vila Nova de S.Bento, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 16 de 

outubro de 2019, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º3 do artigo 40.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aprovação da Ata n.º 20/2019 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, colocou-se à 

consideração a ata n.º 20, relativa à reunião realizada no dia 2 de outubro, a qual foi previamente 

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção do Sr. Vereador Francisco José 

Machado Godinho, por não ter participado na reunião. --------------------------------------------------------------------- 

 

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

art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os seguintes 

assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Transferência de competências 

2. Projeto de regulamento de transporte público de aluguer em veículos automóveis ligeiros de 

passageiros, transporte em táxis 

3. Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa – Medidas preventivas  

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

5. Protocolo de cooperação com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Serpa  

6. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

7. Sociedade Artística Reguenguense – Licenciamento de prova desportiva – Ratificação  

8. Grupo Coral Feminino As Ceifeiras de Pias – Atribuição de subsidio  

9. Sociedade 5 de Outubro de Vale de Vargo – Proposta de atribuição de subsidio 

10. Sociedade Recreativa 1.º de Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Proposta de atribuição de 

subsidio  

11. Futebol Clube de Vale de Vargo (Secção Equestre) – Proposta de atribuição de subsidio  

12. Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Proposta de atribuição de subsidio  

13. Grupo Folclórico Os Chocalheiros de Vila Verde de Ficalho – Proposta de atribuição de subsidio  

14. Programa Eco-Escolas 2019/2020  

15. Protocolo com o Centro de Cultura Popular de Serpa – Segunda adenda 

16. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Quarteis, n.º 6 em Serpa – Requerente: 

Ana Maria Casadinho Cavaco Colaço 

17. Reconhecimento de nome de rua em Vila Verde de Ficalho (Rua da Biblioteca) 

18. Certificação de nome de rua em Vale de Vargo (Rua António Machuco Janeiro) 
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19. Medidas preventivas do Plano de Urbanização de Serpa – Prorrogação de prazo de vigência 

20. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Herdade dos Alpendres”, em 

Serpa – Requerente: Raquel Pinheiro Machado 

21. Proposta de protocolo com a Associação de Futebol de Beja  

22. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro ao prédio sito na Rua dos 

Farizes, n.º37 em Serpa 

23. Aquisição do prédio urbano sito à Rua Nossa Senhora, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 2047/19970806 e inscrito na matriz predial urbana da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria) sob o artigo 1213 – Retificação  

24. Campanha “O melhor do Natal vem do concelho de Serpa – Feliz Natal com o Comércio Local” 

25. Candidatura "Mais Sucesso Educativo no Baixo Alentejo" / Carta de Parceria 

26. XIX Feira do Queijo do Alentejo – 2020 

27. Aprovação de obras de urbanização do Loteamento Alto da Forca, requerido por Madeira e 

Andrade, Lda  

28. Proposta de alteração da delimitação da REN  

29. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA  

 

1. Transferência de competências 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 27 de 

setembro do corrente ano, deliberou, por maioria, com 8 (oito) votos contra do PS, 1 (uma) abstenção do 

PPD-PSD/CDS-PP e 1 (uma) abstenção do PS e 16 (dezasseis) votos a favor dos eleitos da CDU: 

 

1. Rejeitar, a assunção em 2019, das competências transferidas por via dos seguintes diplomas: 

- Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28-05-2019: Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais, nos seguintes domínios: 

a) Gestão das áreas afetas à atividade de náutica de recreio e dos portos ou instalações de apoio à pesca 

não inseridos na área de jurisdição dos portos comerciais nacionais principais ou secundários; 

b) Gestão das áreas sob jurisdição portuária sem utilização portuária reconhecida ou exclusiva e de áreas 

urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária; 

- Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto - Define o modelo de cogestão das áreas protegidas e 

concretiza o princípio de participação dos órgãos municipais na respetiva gestão; 

 

2. Rejeitar, a assunção em 2020, das competências transferidas por via dos seguintes diplomas: 

- Decreto-Lei 97/2018, de 27 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres; entretanto publicados que o Governo tem 

em elaboração; 

- Decreto-Lei 98/2018, de 27 de novembro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais no domínio da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e 

outras formas de jogo. relativo à autorização de exploração das modalidades afins de jogos  
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- Decreto-Lei nº. 99/2018 de 28 de novembro - concretiza a transferência de competências para as 

entidades intermunicipais no domínio da promoção turística; 

- Decreto-Lei nº. 100/2018 de 28 de novembro - concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio das vias de comunicação; 

- Decreto-Lei nº. 101/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio da justiça; 

- Decreto-Lei nº. 102/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os 

órgãos das entidades intermunicipais no domínio dos projetos financiados por fundos europeus e dos 

programas de captação de investimento; 

- Decreto-Lei nº. 103/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio do apoio aos bombeiros voluntários; 

- Decreto-Lei nº. 104/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio das estruturas de atendimento ao cidadão; 

- Decreto-Lei nº. 105/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio da habitação; 

- Decreto-Lei nº. 106/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio da gestão do património imobiliário público sem utilização; 

- Decreto-Lei nº. 107/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio do estacionamento público. 

- Decreto-Lei n.º 20/2019, 30-01-2019: Concretiza o quadro de transferência de competências para os 

órgãos municipais nos domínios da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos; 

- Decreto-Lei n.º 21/2019, 30-01-2019: Concretiza o quadro de transferência de competências para os 

órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação; 

- Decreto-Lei n.º 22/2019; de 30-01-2019: Desenvolve o quadro de transferência de competências para os 

municípios no domínio da cultura; 

- Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30-01-2019: Concretiza o quadro de transferência de competências para os 

órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde. 

- Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30-04-2019: Concretiza o quadro de transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio do serviço público de transporte de passageiros regular em vias navegáveis 

interiores e no domínio do transporte turístico de passageiros em vias navegáveis interiores. 

- Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28-05-2019: Concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais, nos seguintes domínios: 

a) Gestão das áreas afetas à atividade de náutica de recreio e dos portos ou instalações de apoio à pesca 

não inseridos na área de jurisdição dos portos comerciais nacionais principais ou secundários; 

b) Gestão das áreas sob jurisdição portuária sem utilização portuária reconhecida ou exclusiva e de áreas 

urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária; 

- Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto - Define o modelo de cogestão das áreas protegidas e 

concretiza o princípio de participação dos órgãos municipais na respetiva gestão; 
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3. Reclamar: 

- Da Assembleia da República que delibere no processo de apreciação parlamentar já requerido a 

cessação de vigência destes diplomas; 

- O inicio de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da criação das 

regiões administrativas; 

- A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações;  

- O encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são hoje as atribuições do 

poder local e as competências dos seus órgãos; 

- A identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se adequam ao 

nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado (designadamente a sua 

universalidade) e sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados e não pretexto para a 

desresponsabilização do Estado por via de um subfinanciamento que o atual processo institucionaliza.    

 

 

2. Projeto de regulamento de transporte público de aluguer em veículos 

automóveis ligeiros de passageiros, transporte em táxis 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 27 de 

setembro, nos termos do artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, artigos 99º, 100º e 101º, 

todos do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e, 

de acordo com o disposto no artigo 25º nº1 alínea g), ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Regulamento de Transporte Público de Aluguer em 

Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros, Transporte em Táxis. 

 

 

3. Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa – Medidas preventivas  

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 27 de 

setembro último, nos termos do n.º 1 do artigo 137.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio, deliberou por 

maioria, com a abstenção do eleito do PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da CDU e PS, aprovar as 

seguintes Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa: 



 

Ata n.º 21/2019 – Reunião de 16 de outubro    

6 
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4. Segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, na sessão realizada no dia 27 de 

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

alínea a), do n.º2, 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 PSD/CDS e os votos a favor da CDU, aprovar a segunda alteração ao 

Mapa de Pessoal do Município de Serpa.  

 

 

5. Protocolo de cooperação com a Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Serpa  

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sessão ordinária realizada no dia 

27 de setembro, de acordo com o artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
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artigo 8º, n.º 2, alínea d), do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-

E/2006, de 29 de dezembro, a Assembleia Municipal deliberou, aprovar o teor da cláusula 4 do Protocolo 

de Cooperação com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Serpa. ------------------------------------------- 

 

 

6. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

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

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades:  ------------------------------------------------------------------ 

 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas 
de Brinches 

15183 
2019.09.27 

Festa da Espuma 
2019.09.28 

Ruído 20,00€ 
 

Sociedade Artística 
Reguenguense 

15084 
2019.09.30 

Rali Flor do Alentejo 
28 e 29 de setembro 

Licenciamento da 
prova 

33,66€ 

Comissão de Festas 
de N.Srª de 
Guadalupe  

15453 
2019.10.02 

Espetáculo para angariação 
de fundos 

5 de outubro 

Ruido 20,00€ 

Comissão de Festas 
das Santas Cruzes 

15850 
2019.10.08 

Bailes 
Dias 19/10  e 2/11 

Ruido  40,00€ 

 

 

7. Sociedade Artística Reguenguense – Licenciamento de prova 

desportiva – Ratificação  

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 o despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 25 de setembro, 

respeitante ao licenciamento da prova automobilística – Rali Flor do Alentejo, realizado nos dias 28 e 29 

de setembro, organizado pela Sociedade Artística Reguenguense. ---------------------------------------------------- 

 

 

8. Grupo Coral Feminino As Ceifeiras de Pias – Atribuição de subsidio  

De acordo com a proposta dos respetivos serviços e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei 

n.º75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral Feminino As 

Ceifeiras de Pias, um subsidio no valor de 1.000€ (mil euros) para apoio nas atividades a realizar no 

corrente ano de 2019.  

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 20472/2019. ----------------------------------------------- 

 

 

9. Sociedade 5 de Outubro de Vale de Vargo – Proposta de atribuição 

de subsidio 

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

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir à 
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Sociedade 5 de outubro de Vale de Vargo, um subsidio no valor de 200,00€ (duzentos euros), para apoio 

nas comemorações do seu aniversário. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Sociedade Recreativa 1.º de Dezembro de Vila Verde de Ficalho – 

Proposta de atribuição de subsidio  

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

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir à 

Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde de Ficalho, um subsidio no valor de 750,00€ 

(setecentos e cinquenta euros), correspondente a 50% do valor das obras a realizar na sua sede. ----------- 

 

 

11. Futebol Clube de Vale de Vargo (Secção Equestre) – Proposta de 

atribuição de subsidio  

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

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao 

Futebol Clube de Vale de Vargo (Secção Equestre) um subsidio no valor de 210,00€ (duzentos e dez 

euros), correspondente a 5,00€ por cada participante do VI Passeio Equestre, realizado no dia 21 de 

setembro do corrente ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Proposta de 

atribuição de subsidio  

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

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir à 

Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento, um subsidio no valor de 795,00 € (setecentos e noventa 

e cinco euros), correspondente a 5,00€ por cada participante do VIII Passeio Equestre, realizado no dia 22 

de setembro do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

13. Grupo Folclórico Os Chocalheiros de Vila Verde de Ficalho – 

Proposta de atribuição de subsidio 

De acordo com a proposta dos respetivos Serviços e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei 

n.º75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Folclórico os 

Chocalheiros de Vila Verde de Ficalho, um subsidio no valor de 1.000€ (mil euros) para apoio na aquisição 

de fardamento e outras despesas realizadas no corrente ano.  

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 20530/2019. ------------------------------- 

 

 

14. Programa Eco-Escolas 2019/2020  

O Gabinete de Ação Social e Educação, dando continuidade à parceria do Município com as escolas do 

concelho, no apoio ao Programa Eco-Escolas, onde foi demonstrada a dinâmica dos estabelecimentos 

escolares envolvidos com a realização de um conjunto de ações ao longo do ano letivo, propõe que, à 



 

Ata n.º 21/2019 – Reunião de 16 de outubro    

10 

 

semelhança dos anos anteriores, seja emitida a declaração de parceria a todas as escolas envolvidas, 

para que possam efetuar a inscrição na plataforma do Programa.  

 

No âmbito desta parceria, para além da emissão da referida declaração, o município também deve 

assumir o pagamento das inscrições das escolas, no valor unitário de 70,00€. 

 

No ano letivo 2019/2020 vão aderir novamente as 5 escolas do concelho: 

 Escola Secundária de Serpa;  

 Escola Profissional e Desenvolvimento Rural de Serpa: 

 Escola Básica Abade Correia da Serra;  

 Escola Básica nº 1 de Vila Nova de S. Bento; 

 Escola Básica Integrada de Pias.  

 

O Projeto Eco-Escolas é um programa internacional coordenado em Portugal pela Associação Bandeira 

Azul que se destina a todos os graus de ensino. Com o objetivo principal de encorajar o desenvolvimento 

de atividades, visando a melhoria do desempenho ambiental das escolas, contribuindo para a alteração de 

comportamentos e do impacto das preocupações ambientais nas diferentes gerações, reconhecendo e 

premiando o trabalho por elas desenvolvido. 

 

Visa, ainda, criar hábitos de participação e de cidadania, tendo como objetivo principal encontrar soluções 

que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade. São, também, preocupações 

deste programa o apoio a muitas das atividades que as escolas desenvolvem, procurando constituir um 

contributo para a criação de parcerias com os respetivos municípios. 

 

No âmbito da parceria, são deveres do município:   

Participar, na medida do possível, na implementação do plano de ação e reuniões do Conselho Eco-

Escolas nas suas escolas; 

Apoiar a inscrição no valor unitário de 70€ e a atribuição da Bandeira Verde da escola no programa, 

perfazendo um valor total de 350€ para as escolas do concelho. 

 

O Programa abrange um conjunto de iniciativas, de que são exemplos, os concursos: Brigada Verde, 

Escola da Energia, Geração Depositrão, Poster Eco-Código e a Exposição Eco-itinerante. 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a importância do desenvolvimento do 

Programa Eco-Escolas neste concelho e procurará colaborar com a escola, dentro das suas 

possibilidades, recursos disponíveis e necessidades das escolas, contribuindo para a implementação do 

Programa e com a ABAE, assumindo os direitos e deveres de município parceiro, por forma a viabilizar a 

inscrição e monitorização da qualidade de implementação do Programa. --------------------------------------------- 
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15. Protocolo com o Centro de Cultura Popular de Serpa – Segunda 

adenda 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, propõe uma nova adenda ao protocolo 

celebrado com o Centro de Cultura Popular de Serpa, relativamente às verbas a transferir para aquele 

clube, respeitante ao pagamento de honorários aos técnicos de desporto: 

- Hugo Sousa 

- Marcos Borges  

- Tiago Rosa 

 

A alteração pedida visa corrigir a importância indicada anteriormente, pois não foram contabilizados os 

dias corretamente. 

Na altura forma indicados a pagamento 106 dias /técnico, quando na verdade são 109 dias/técnico. Assim 

ao invés de 19.822,53 €, devem ser atribuídos 20.384,00 €, necessitando acrescentar ao valor protocolado 

a quantia de 561,47€ 

 

No quadro abaixo, indica-se o valor correto e discriminado, para cada técnico. 

 

Mês 
Dias 
úteis 

Horas Valor Valor IVA 

Agosto 22 154 1.114,96 € 256,44 € 

Setembro 21 147 1.064,28 € 244,78 € 

Outubro 23 161 1.165,64 € 268,10 € 

Novembro 21 147 1.064,28 € 244,78 € 

Dezembro 22 154 1.114,96 € 256,44 € 

Total 109 763 5.524,12 € 1.270,55 € 

     
Valor adenda 19.822,53 € 

  
Valor Total 3 técnicos 20.384,00 € 

  
Diferença -561,47 € 

  
 
A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 20397/2019. ---------------------------- 
 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a segunda adenda ao protocolo, 

celebrado com o Centro de Cultura Popular de Serpa, respeitante ao desenvolvimento das Oficinas de 

Verão 2019 e atividades de caráter desportivo e de promoção da saúde e bem-estar, aprovado em reunião 

da Câmara de 26 de junho e cuja primeira adenda foi aprovada em 24 de julho do corrente ano. -------------- 
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16. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Quarteis, 

n.º 6 em Serpa – Requerente: Ana Maria Casadinho Cavaco Colaço 

Informa a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica que, por 

documento E/8263 de 04/06/2019, a requerente Ana Maria Casadinho Cavaco Colaço informa o Município 

de Serpa que pretende vender o prédio urbano sito na Rua dos Quarteis, n.º 6, União das freguesias 

Salvador e Santa Maria, descrito na Conservatória do registo Predial de Serpa sob o número 

693/19890215, pelo preço de 4.000,00€ (quatro mil euros) e solicita que a câmara se pronuncie sobre o 

direito de preferência na respetiva alienação. 

 

Perante o pedido esclarecem o seguinte: 

-Este dever de comunicação, justifica-se de acordo com o que se encontra previsto no artigo nº 36º da Lei 

nº 107/2001, de 08 de setembro, em que o notário, antes da celebração de escritura de transmissão de 

bens imóveis, solicita informação ao município de Serpa sobre a existência e exercício de direito de 

preferência; 

- De acordo com o disposto no artigo 37º Lei nº 107/2001, de 08 de setembro, o município goza do direito 

de preferência em caso de venda ou dação em pagamento de bens classificados ou em vias de 

classificação ou de bens situados na respetiva zona de proteção; 

-Cabe ao órgão executivo, de harmonia com o disposto na legislação acima invocada e artigo 33º nº1 g) 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, pronunciar-

se sobre o interesse na aquisição do mencionado prédio, tendo em consideração a sua localização, preço 

de venda e interesse na utilização futura; 

-A requerente não fez prova de que é proprietária por não ter apresentado escritura de habilitação de 

herdeiros, contudo consideram que o assunto deve merecer a devida apreciação. 

 

Após realização de entrevista, da requerente Carla de Jesus Cavaco Colaço, com o Vereador da Divisão 

de Urbanismo e Ordenamento do Território em 12 de setembro do corrente ano e após deslocação ao 

local, por parte de técnicos daquela Divisão, em 26 de setembro do corrente ano, informam que, apesar da 

habitação se localizar numa zona privilegiada, dentro da área de influencia do Plano de Salvaguarda, em 

zona classificada, atendendo às características do imóvel, as que são possíveis de analisar, face aos 

elementos disponibilizados, e apesar do  valor do prédio, 4 000 Euros, ser aparentemente inferior ao valor 

de mercado, sugerem que a Câmara não exerça o direito de preferência. 
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 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 

venda do imóvel sito na Rua dos Quarteis, n.º 6 em Serpa (artigo matricial n.º 2203, que deu origem ao 

n.º2548, com a área total de 40 met2), pelo valor proposto de 4.000€ (quatro mil euros). ----------------------- 
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17. Reconhecimento de nome de rua em Vila Verde de Ficalho (Rua da 

Biblioteca) 

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, datada de 20 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, reconhecer a atribuição de “Rua da Biblioteca” à seguinte rua, em Vila Verde de Ficalho: 
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18. Reconhecimento de nome de rua em Vale de Vargo (Rua António 

Machuco Janeiro) 
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, datada de 23 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, reconhecer a atribuição de “Rua António Machuco Janeiro” à seguinte rua, em Vale de 
Vargo: 
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19. Medidas preventivas do Plano de Urbanização de Serpa – 

Prorrogação de prazo de vigência 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que as medidas preventivas publicadas na 

sequência da suspensão parcial do PU  - Plano de Urbanização de Serpa, caducam a 6 de novembro de 

2019.  

Uma vez que os trabalhos de Revisão do PU de Serpa não estarão concluídos antes de 2020, e que os 

trâmites para a prorrogação são iguais aos do estabelecimento original, foi enviado no dia 28 de agosto do 

corrente ano, ofício à CCDRA nos seguintes termos: 

 

'Exmos. Senhores, 

A suspensão parcial do Plano de Urbanização de Serpa (PUS) levou ao estabelecimento de medidas 

preventivas, tendo estas sido publicadas a 6 de novembro de 2019. Não se prevê que a Revisão do PUS 

esteja concluída antes de 2020, pelo que, ao abrigo do n.º 7 do artigo 141.º do DL n.º 80/2015, de 14 de 

maio, vimos solicitar o V. parecer para a prorrogação do prazo de vigência das medidas preventivas em um 

ano.' 

 

Após receção do parecer da CCDRA, a Câmara deve propor à Assembleia Municipal a prorrogação do 

prazo de vigência das medidas preventivas do PU de Serpa por mais um ano.  

 

A Divisão de Urbanismo informa em 25 de setembro que, ao abrigo do n.º 7 do artigo 141.º do Decreto-Lei 

80/2015, de 14 de maio, a CCDRA deveria ter emitido parecer no prazo de 10 dias, mas tal não 

aconteceu. Assim, a Câmara Municipal deverá propor à Assembleia Municipal a prorrogação do prazo de 

Medidas Preventivas do PU de Serpa por um ano. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, a 

prorrogação do prazo das Medidas Preventivas do Plano de Urbanização de Serpa, por um ano. ------------- 

 

 

20. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado 

“Herdade dos Alpendres”, em Serpa – Requerente: Raquel Pinheiro 

Machado 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, é requerido por Raquel Pinheiro 

Machado, na qualidade de advogada e representante de Maria Leonor Nunes Montes Palma Cabral de 

Ascenção, a emissão de parecer favorável ao aumento de compartes, conforme o disposto e para os 

efeitos previstos no artigo 54º, n. º1, da Lei n.º 91/95 de 02 de setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. 

Pelo exposto, de acordo com os elementos apresentados, informam que nada obsta à emissão de Parecer 

Favorável, no prédio misto denominado “Herdade dos Alpendres” ou “Alpendres de Lagares”, descrito na 

competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1801/19941102 da extinta freguesia de Salvador e 

inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo 5– Secção B, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria), com 291,5125hectares (foram desanexados 3 parcelas de terreno com: 28,9370hectares, 
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3,3060hectares e 0,5505hectares), resultando 258,719 hectares (montado de azinho, olival e cultura 

arvense).  

A parte urbana encontra-se inscrita na matriz predial sob o artigo 1260 da união de freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), com 120,00m2. 

Na qualidade de proprietária de 77,5/100 do prédio misto (200,507hectares), pretende a doação na 

proporção de 1/2 (100,2536hectares) a Luís Montes Palma Cabral de Ascenção, filho e 1/2 

(100,2536hectares) a Miguel Montes Palma Cabral de Ascenção, filho, 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.  

 

Portaria n.º 19/2019 de 15 de janeiro – unidade mínima de cultura: 

 

 
 
 

 
A competência para emissão de parecer favorável para efeitos de constituição de compropriedade é da 

Câmara Municipal, sendo o respetivo prazo de emissão de 45 dias. A omissão de pronúncia corresponde 

à emissão de parecer favorável (n.º 3 do artigo 54.º da lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho). ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, emitir parecer favorável ao aumento de 

compartes no prédio misto denominado “Herdade dos Alpendres” ou “Alpendres de Lagares”, descrito na 

competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1801/19941102 da extinta freguesia de Salvador e 

inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo 5– Secção B, da União de freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria).  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21. Proposta de protocolo com a Associação de Futebol de Beja  

Na sequência da proposta apresentada pelo Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do protocolo a estabelecer com a 

Associação de Futebol de Beja: 
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PROTOCOLO 

Entre:  

A Associação de Futebol de Beja na qualidade de 1ª Outorgante, representada pelo seu Presidente em 

exercício de funções e a Câmara Municipal de Serpa, na qualidade de 2ª Outorgante, representada pelo 

seu Presidente em exercício de funções, celebram entre si o presente Protocolo de Colaboração, o que o 

fazem nos seguintes termos:  

Cláusula nº 1 

 

Objeto 

O presente Protocolo de Colaboração tem por objeto estabelecer uma parceria entre a AFBeja e a Câmara 

Municipal de Serpa que visam a realização de um conjunto de eventos de âmbito local, concelhio e distrital 

cujo principal objetivo é a promoção e o desenvolvimento da prática da modalidade de futsal.  

 

Cláusula nº 2 

 

Duração do Acordo 

O presente acordo vigorará durante o ano letivo 2019/2020. 

 

Cláusula nº 3 

 

Atividades a desenvolver 

No período de vigência do presente protocolo, as atividades a desenvolver são as seguintes:  

1ª Fase - Agrupamento de Escola - apuramento do representante do agrupamento de cada ano escolar 

para a 2ª Fase - Concelhia. 

2ª Fase – Concelhia - apuramento do vencedor de cada ano escolar para a 3ª Fase - Distrital.  

3ª Fase – Distrital - vencedor de cada ano escolar.  

 

Cláusula nº 4 

Responsabilidade dos Outorgantes 

1 – São responsabilidades da 1ª Outorgante:  

a) Organizar a calendarização dos “Torneios” em cada fase e executa-los; 

b) Providenciar bolas e apitos para os jogos; 

 

2 – São responsabilidades da 2ª Outorgante:  

a) Informar as escolas sobre o local, o dia e a hora de cada “Torneio”; 

b) Receber e enviar para a AFBeja as fichas de inscrição de cada equipa; 

c) Disponibilizar com a devida antecedência o recinto de jogo; 

d) A prestação de todo o apoio técnico necessário na realização dos Torneios; 

e) Proceder à identificação dos alunos; 
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Cláusula nº 5 

Os Torneios de Escolas de Futsal estão definidos através de Regulamento próprio, denominado 

“Regulamento dos Torneios de Futsal no 1.º Ciclo”, disponível no nosso portal: www.afbeja.com, cuja 

cópia em anexo se junta ao presente protocolo. 

 

Este protocolo tem início na data em que for outorgado por ambos as partes. 

O presente protocolo foi feito em dois exemplares, que vão ser assinados por dois representantes de cada 

parte, destinando-se um exemplar a cada uma delas. 

 

Beja, ___ de outubro de 2019. 

 

1ª Outorgante: 

__________________________________________________________ 

(O Presidente da AFBeja, Prof. Pedro Xavier) 

 

2ª Outorgante: 

_____________________________________________________ 

(O Presidente, Tomé Alexandre Martins Pires) 

 

 

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

prédio sito na Rua dos Farizes, n.º37 em Serpa 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a câmara municipal pode a todo o tempo, 

oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de 

conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

http://www.afbeja.com/
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 Deliberação  

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

 

 

23. Aquisição do prédio urbano sito à Rua Nossa Senhora, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 2047/19970806 e 

inscrito na matriz predial urbana da União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) sob o artigo 1213 – Retificação  

Informa o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica que, 

pela informação técnica referência I. 9226/2019, foi proposta para apreciação da Câmara Municipal de 

Serpa a “aquisição do prédio urbano sito à Rua Nossa Senhora, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o número 2047/19970806 e inscrito na matriz predial urbana da União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) sob o artigo 1213”. 

Na identificação do prédio, em particular, o número da descrição na Conservatória do Registo Predial, 

adotaram-se as referências constantes no Contrato Promessa de compra e venda outorgado a 20 de 

dezembro de 2018, pela Santa Casa de Misericórdia de Serpa e a BAAL17 – Companhia de Teatro na 

Educação do Baixo Alentejo. 

Após deliberação da Câmara Municipal, tomada na reunião de 02/10/2019, verificou-se, aquando da 

tentativa de agendamento da correspondente escritura pública de compra e venda, que o referido número 

de descrição está errado. 

Neste sentido, propõe a retificação da dita deliberação da Câmara Municipal de Serpa e, e conformidade, 

que seja deliberado, de harmonia com o disposto no artigo 33º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, adquirir o prédio urbano sito à Rua Nossa Senhora, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 1272/19990902 e inscrito na matriz predial urbana da 

União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o artigo 1213, pelo valor de 85 000,00€ 

(Oitenta e cinco mil euros). 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação da Câmara 

Municipal, proferida no dia 2 do corrente mês de outubro, no que se refere ao número da descrição na 

Conservatória do Registo Predial, e de harmonia com o disposto no artigo 33º, nº 1, alínea g), do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, adquirir o prédio urbano sito à Rua Nossa Senhora, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 1272/19990902 e inscrito na matriz predial urbana da 

União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o artigo 1213, pelo valor de 85 000,00€ 

(Oitenta e cinco mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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24. Campanha “O melhor do Natal vem do concelho de Serpa – Feliz 

Natal com o Comércio Local” 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a seguinte proposta, da Divisão de 

Desenvolvimento Estratégico, para as normas de ação de dinamização do comércio local (2019): 

 

 

O melhor do Natal vem do concelho de Serpa 

Feliz Natal com o Comércio Local 

 

Normas da ação de dinamização do comércio local no concelho de Serpa 

2019 

 

Preâmbulo 

 

A estratégia seguida pelo município de Serpa no domínio da dinamização económica tem como uma 

das prioridades o apoio à revitalização e valorização dos recursos e agentes económicos locais, 

gerando mais oportunidades e fomentando o reforço da capacidade de atração de investimento e de 

produção de valor.  

 

Em simultâneo com a preocupação permanente de reforçar a qualidade de vida da população, no 

sentido do desenvolvimento sustentável que prosseguimos e onde o turismo é, igualmente, uma das 

áreas a privilegiar, o incentivo ao comércio local concelhio é um dos domínios onde é fundamental 

continuar a trabalhar. 

 

Considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios 

das respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento 

económico, de acordo com o disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) conjugado com o disposto no 

nº 33, alínea ff), ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, no âmbito da estratégia de valorização 

e promoção da atividade económica, o município de Serpa promove anualmente a campanha de 

incentivo às compras no comércio local, com a iniciativa “O melhor do Natal vem do Concelho de 

Serpa - Feliz Natal com o Comércio Local”  

 

Objeto 

O presente documento define as normas de participação desta ação, que irá decorrer de 1 a 31 de 

dezembro de 2019. 

 

Âmbito 

A iniciativa tem âmbito concelhio e é aberta a todos os estabelecimentos de comércio, serviços, 

alojamento e hotelaria. 

 

 

Forma de adesão 
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Podem aderir todas as entidades com atividade comercial no concelho de Serpa (empresa/empresário 

em nome individual). 

Excluem-se os estabelecimentos comerciais de “grande dimensão” (com dimensão superior a 2000m 

2) e de “grupo” de acordo com a definição do DL nº 10/2015 de 16 de janeiro, nº 2 alínea x) e y).  

Para aderir à ação, os estabelecimentos devem contactar o CADES - Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico de Serpa, situado na Rua Luís de Almeida e Albuquerque n.º 2-4, 

presencialmente,  através do e-mail cades@cm-serpa.pt ou através do telefone 284 549 840 e 

preencher a respetiva ficha de adesão. 

Apenas poderão participar os estabelecimentos que tenham aderido à ação. 

O prazo de inscrição dos estabelecimentos comerciais é de 6 a 22 de novembro de 2019. 

Os estabelecimentos aderentes são identificados com um dístico, entregue com o preenchimento da 

ficha de adesão. 

Funcionamento  

Cada estabelecimento aderente recebe cupões de oferta, independentemente do número de pontos 

de venda. 

Os estabelecimentos que esgotem os cupões disponibilizados podem solicitar mais cupões.  

 

Por cada 15 euros de compras efetuadas pelos clientes, o comerciante entrega um cupão de oferta. 

Assim, por cada múltiplo de 15 euros, deve entregar um número equivalente de cupões, até ao limite 

máximo de 8. 

Nenhuma das lojas aderentes pode negar a entrega dos cupões a que o cliente tem direito, nem 

entregar cupões em excesso. 

Não podem participar os proprietários, gerentes ou funcionários dos estabelecimentos aderentes com 

cupões do próprio estabelecimento.  

O município de Serpa disponibiliza aos estabelecimentos aderentes sacos de papel e caixas alusivas 

à iniciativa. 

 

Cupões 

Os estabelecimentos devem entregar os cupões juntamente com a respetiva fatura de pagamento 

(pode ser fatura simplificada). 

Os cupões e o respetivo “canhoto” têm de ser preenchidos, sendo obrigatório o número de contacto. 

O comerciante guarda o “canhoto”, onde deve constar o número de identificação da fatura. 

Os “canhotos” são recolhidos, quando terminar a iniciativa, pelos serviços do município e colocados 

numa tombola para serem sorteados. 

 

Prémios 

São atribuídos 50 prémios, no valor de 100 euros cada um, entregues através de vales de oferta. 

O sorteio é efetuado no dia 7 de janeiro, às 10h30, no Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa. 

Não são considerados os cupões que não estejam corretamente preenchidos. 

Os vales de oferta serão aplicados em compras em qualquer um dos estabelecimentos aderentes. 

Os vales de oferta são válidos até 31 de maio de 2019. 

mailto:cades@cm-serpa.pt
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Entrega de Prémios 

A entrega dos prémios é feita no CADES no prazo de 30 dias contados após a data da atribuição, 

salvo situações devidamente justificadas. 

Para a entrega dos prémios deve ser apresentado o cupão referente ao “canhoto” premiado e a 

respetiva fatura. 

Pode ser entregue mais do que um prémio a cada participante.   

Divulgação dos resultados 

Os cupões premiados serão divulgados na página da internet da Câmara Municipal de Serpa e no 

facebook Serpa Terra Forte. 

 

Casos Omissos 

Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 20526/2019. ------------------------------ 

 

 

25. Candidatura "Mais Sucesso Educativo no Baixo Alentejo" / Carta de 

Parceria 

A responsável pelo Gabinete de Ação Social e Educação, Dr.ª Sara Romão, em 11 do corrente mês de 

outubro, informa que, em reunião da Rede Intermunicipal de Educação do Baixo Alentejo, no dia 10 de 

outubro no Salão Nobre da CIMBAL em Beja, pelas 14.30h, foi analisada e aprovada pelos municípios 

presentes o projeto de Candidatura à P.I. 10.1 – do Plano de Combate ao Insucesso + Sucesso Educativo 

no Baixo Alentejo, candidatura a submeter pela CIMBAL em parceria (parceiros não beneficiários) com os 

13 municípios, os Agrupamentos de Escolas; as Escolas Profissionais; o Instituto Politécnico de Beja e os 

Centros de Formação – memória descritiva da candidatura apresentada em anexo (anexo1). 

A candidatura enquadra-se no plano nacional de promoção do sucesso escolar (PNPSE), sustentando-se 

nas reuniões realizadas com as escolas e tendo por objetivo uma intervenção concertada e uniformizada 

ao nível do território de intervenção, com vista à promoção da igualdade no acesso ao ensino; à melhoria 

do sucesso educativo dos alunos e à qualidade e eficiência do sistema de educação. 

Com um investimento total perspetivado de 893872,29 euros, a candidatura terá um co – financiamento de 

85% do FSE (759 753,20 euros), solicitando-se aos municípios uma comparticipação de 58500 euros 

(4500 euros por município, 1500 euros por cada ano civil – 2020-2022), sendo o remanescente 

assegurado pela CIMBAL. A proposta de investimento municipal será apresentada em reunião da CIMBAL 

a realizar no dia 14 de outubro. 

Considerando a necessidade de submissão da candidatura até 30 de outubro, colocam a aprovação da 

Câmara Municipal, o seguinte: 

- Aprovação da Proposta de Carta de Parceria (em anexo) 

- Aprovação da transferência, por parte do município de Serpa de 1500 euros por cada ano civil 

(2020, 2021, 2022), num total de 4500 euros. 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta de parceria, no âmbito da 

Candidatura Mais Sucesso Educativo no Baixo Alentejo: 

 

 

Candidatura Mais Sucesso Educativo no Baixo Alentejo  
 

Carta de Parceria 
 
«A presente Carta de Parceria visa estabelecer os princípios e os termos de colaboração para o 
desenvolvimento da Candidatura + Sucesso Educativo no Baixo Alentejo, designadamente pela 
construção e implementação de um Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, no 
contexto do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial do Baixo Alentejo a candidatar a fundos 
comunitários. 
 
Considerando: 
- a existência da Rede Intermunicipal de Educação do Baixo Alentejo que reúne os 13 municípios do Baixo 
Alentejo; 
-  o papel central dos Agrupamentos de Escolas do Ensino Público e das Escolas Profissionais da sub-
região do Baixo Alentejo na definição e implementação de medidas de Promoção do Sucesso  Escolar;  
- o capital de conhecimento e competências no domínio da formação e capacitação dos Centros de 
Formação de Professores existentes e do Instituto Politécnico de Beja; 
 
as entidades subscritoras da Carta de Parceria acordam os seguintes princípios e termos de 
funcionamento: 
 
1. Promover o princípio da excelência educativa através de uma rede colaborativa que baseada na 
cooperação, troca e avaliação de experiências, soluções e modelos de organização e de desenvolvimento 
educativo, visem a melhoria da qualidade da aprendizagem traduzida no sucesso educativo e 
diminuição do insucesso escolar no Baixo Alentejo; 
 
2. De forma a promover o combate ao insucesso escolar no Baixo Alentejo, os aderentes à presente 
carta, identificaram como prioritárias, as seguintes tipologias de ação a implementar:  

 Criação de condições para o desenvolvimento e aplicação de modelos de intervenção em contexto 
escolar que contribuam para a prevenção do insucesso e do abandono escolar e melhoria da 
qualidade do ensino e das aprendizagens de todos os alunos; 

 Criação de condições que favoreçam a orientação educativa e a transição qualificada da escola 
para a vida ativa; 

 Promoção de Ações de Monitorização e de avaliação de medidas e de dispositivos de prevenção 
do abandono escolar e de promoção do sucesso educativo 

 Elaboração de instrumentos de Planeamento da ação estratégica a médio prazo e de forma 
sustentada; 

 Organização de Concursos escolares e outras iniciativas de promoção do conhecimento e do 
saber nas diversas áreas (designadamente ciência e tecnologia e artes); 
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 Desenvolvimento de Ações de caráter transversal, destinadas a sensibilizar a comunidade 
envolvente da escola para a área de educação para a cidadania e igualdade de género; 

 Realização de Ações de intercâmbio de experiências na promoção do sucesso escolar e de 
prevenção do abandono escolar;     

 Promoção de Iniciativas que promovam a aproximação dos alunos às suas comunidades; 
 

 Dinamização de sessões informativas das empresas/empregadores nas escolas, que promovam a 
orientação dos alunos para áreas com maior oferta de emprego, bem como de ações que 
reforcem o envolvimento dos mesmos no planeamento, implementação e monitorização da oferta 
formativa desenvolvida nos respetivos territórios; 

 
3. A intervenção a desenvolver assenta na articulação das atuações das partes signatárias para o bom 
desenvolvimento das iniciativas no contexto da definição de um plano integrado e inovador de combate ao 
insucesso e abandono escolar, traduzindo-se numa candidatura em que os intervenientes assumem as 
seguintes funções:  
 

 A Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, na qualidade de coordenadora, promove a 
construção de instrumentos de análise, diagnóstico e de intervenção sustentados em 
metodologias construídas a pensar nos contextos e problemas específicos da educação da sub-
região e dos parceiros, bem como a gestão de candidaturas a fundos comunitários para apoio às 
iniciativas a desenvolver, constituindo-se como promotor e único executor da candidatura a 
apresentar;  

 

 Os Municípios mobilizam em cada concelho os recursos e os parceiros locais necessários à 
implementação das ações e atividades, em consonância com os documentos estratégicos 
municipais e planos de nível intermunicipal consensualizados, constituindo-se como parceiros não 
executores da candidatura a apresentar;  
 

 As Escolas e os Agrupamentos de Escola contribuem com a sua competência e experiência no 
contexto educativo, mobilizando-se para o planeamento estratégico a 3 níveis 
Escola/Município/CIM e para a articulação dos seus projetos educativos com as ações e 
atividades consensualizadas, constituindo-se como parceiros não executores da candidatura a 
apresentar; 
 

 O Instituto Politécnico de Beja e os Centros de Formação de Professores colaboram com capital 
de conhecimento para a construção, disseminação e implementação de metodologias construídas 
a pensar nos contextos e problemas específicos do combate ao insucesso escolar na região, 
constituindo-se como parceiros não executores da candidatura a apresentar; 

 
4. As entidades aderentes comprometem-se, no respeito pela sua autonomia e pela legislação em vigor a: 

a) Identificar formalmente um interlocutor que será o responsável pela articulação com a CIMBAL e 
as restantes entidades envolvidas, assim como responsável pelo acompanhamento e execução 
local das atividades previstas no Anexo I ou outras a acordar no seio da Parceira;   

b) Facilitar o acesso à informação que detenham e que seja necessária e relevante à concretização 
das iniciativas da candidatura, em particular para a avaliação da execução dos indicadores; 
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5. A adesão das entidades à Carta de Parceria é totalmente voluntária e efetiva-se através da aceitação 
por escrito para a CIMBAL, podendo ocorrer em qualquer data e vigorará até ao final da execução da 
candidatura em 2022. 

 
6. A denúncia deste acordo por qualquer das partes pode ocorrer a qualquer momento, desde que 
comunicada por escrito à CIMBAL.  

 
Beja, ___ de outubro de 2019.» 

 

Foi ainda deliberado, aprovar a transferência para a CIMBAL de 1500€ (mil e quinhentos euros) por cada 

ano civil (2020, 2021, 2022), num total de 4500 euros ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

26. XIX Feira do Queijo do Alentejo – 2020 

Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, datada de 11 do corrente 

mês de outubro: 

 

«O Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de Restauração ou 

Bebidas Não Sedentária do Município de Serpa, publicado no Diário da República, 2ª serie, de 14 de 

fevereiro de 2017, define na secção II (das Feiras Temáticas), o regime aplicável às Feiras Temáticas e 

aos recintos onde se realizam.  

Para possibilitar a divulgação e abertura das inscrições (previsivelmente de 21 de outubro a 14 de janeiro) 

e considerando que este Regulamento estipula ainda que compete à Câmara Municipal decidir sobre 

alguns aspetos específicos na organização de cada feira temática, apresenta-se a seguinte proposta 

relativamente aos assuntos a colocar à consideração do órgão executivo no âmbito da XIX Feira do Queijo 

do Alentejo.  

 

A fixação do horário de funcionamento (artigo 22º)  

A Feira do Queijo do Alentejo realiza-se de 28 de fevereiro a 1 de março de 2020, no Pavilhão de Feiras e 

Exposições de Serpa com o seguinte horário de abertura e de encerramento (de acordo com o artigo 33º) 

Sexta:  das 11h00 às 23h00;  

Sábado: das 11h00 às 23h00;  

Domingo: das 11h00 às 22h00 

O horário de encerramento da zona afeta às tasquinhas prolongar-se-á até às 02h00, à exceção do último 

dia, que encerra às 23h00 

 

II. Critérios de atribuição de espaços (nº 1 do artigo 24º) 

No seguimento do que tem vindo a ser praticado, propõe-se o seguinte:  

A Feira do Queijo do Alentejo será dividida em 6 setores principais - queijo, produtos agroalimentares, 

agropecuária/atividades relacionadas com a temática da Feira, instituições, artesanato e 

tasquinhas/gastronomia.  
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Os espaços destinados aos expositores serão atribuídos em função da tipologia das atividades, da 

capacidade total da Feira e da capacidade de cada setor, sendo que o espaço dedicado ao queijo 

representará cerca de 50% do total e os restantes atribuídos preferencialmente e por esta ordem, aos 

produtos agroalimentares, agropecuária e atividades relacionadas com a temática da Feira, artesanato e 

instituições. Quanto às tasquinhas e tendo em conta o espaço existente, devem manter-se os 8 espaços 

habituais. 

Nota: Em todos as situações, será mantida a regra prevista no Regulamento de, no caso do número de 

inscrições recebidas ser superior ao número de stands disponíveis por cada setor/área, serão as mesmas 

ordenadas em função da data de entrada nos serviços municipais. 

 

III. A definição, no âmbito de cada feira, da atribuição de espaços destinados a associações e 

outras entidades sem fins lucrativos (nº 2 do artigo 24º) 

Propõe-se que sejam disponibilizadas 6 tasquinhas para o movimento associativo local (à semelhança dos 

anos anteriores), conforme as regras definidas em RCM de 03-09-2018. No caso de não haver inscrições 

nesta situação, os lugares serão atribuídos a outros inscritos, sempre com o critério da data do pedido e 

mediante pagamento. 

 

IV. A antecedência necessária para instalação dos expositores (artigo 25º)  

Para que os expositores estejam aptos a iniciar a sua atividade à hora de abertura da Feira, propõe--se 

que assegurem a instalação dentro do seguinte horário: dias 26 e 27 de fevereiro (quarta e quinta-feira) 

das 9h00 às 20h00, e dia 28 de fevereiro (sexta-feira) até às 10h00. 

 

V. As características dos stands tipo (artigo 31º) 

Os Stands-tipo da XIX Feira do Queijo do Alentejo serão em módulos de 3x2m ou 3x3m com as seguintes 

características: Perfis em alumínio lacado e paredes em placa MDF, Pavimento forrado com 

alcatifa/linóleo, instalação elétrica constituída por 3 projetores de 100w e tomada monofásica, Nome do 

expositor, com o máximo de 20 letras (lettering) 

Para as tasquinhas, os módulos serão de 5x3m, com as seguintes características: em placas laminadas a 

faia e perfis lacados a cinza; zona de atendimento público, provida de balcão de receção e lava mãos, 

zona destinada a serviço de apoio provida de lava loiças, chaminé com exaustor, chapa inox para as 

costas do fogão, termoacumulador, eletrocutor, saboneteira e papeleira, extintor, quadro com diferenciais 

e disjuntores de proteção e uma porta de serviço traseira; com pavimento em estrado de madeira aéreo 

que permite a conceção das canalizações das águas e esgotos por baixo, alcatifado a linóleo 

antiderrapante; cobertura em telhas naturocimento isentas de amianto e incombustíveis em conformidade 

com a norma NPEN494 e dotadas de sistema de segurança FS; instalação elétrica com quadro elétrico 

trifásico, tomada, disjuntor e barra com 5 focos de 100 watts; lettering no frontão para identificação de 

cada expositor.  

Os stands ficarão montados no exterior à face e com abertura para uma tenda. 

Para além dos 3m de comprimento da tasquinha deverá existir um espaço exterior de quintal coberto, com 

4m de comprimento ajustado à utilização de grelhadores com pavimento em estrado de madeira aéreo 

que permite a conceção das canalizações das águas e esgotos por baixo, alcatifado a linóleo 
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antiderrapante; cobertura em telhas naturocimento isentas de amianto e incombustíveis em conformidade 

com a norma NPEN494 e dotadas de sistema de segurança FS.» 

 

 

 Deliberação 

Foi deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta acima transcrita, para a realização da XIX 

Feira do Queijo do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

27. Aprovação de obras de urbanização do Loteamento Alto da Forca, 

requerido por Madeira e Andrade, Lda  

Sobre o processo designado em epígrafe, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa o 

seguinte, em 11 do corrente mês de outubro: 

 

«Antecedentes 

Na sequencia da de deliberação de Reunião de Câmara, de 7 de agosto, foi solicitado a Divisão de 

Mobilidade e Obras Municipais, uma analise mais especifica aos mapas de trabalhos e orçamentação 

apresentada para a conclusão das obras de urbanização relativas ao Loteamento em questão, 

contemplado designadamente algumas componentes / rubricas, que não tivessem sido adequadamente 

contempladas. 

Esta analise destinava-se a ajustar o valor da caução da proposta anteriormente apresentada. 

No âmbito da analise em questão, foi verificado existiam incorreções nos orçamentos apresentados 

designadamente campos com valor zero, e rubricas não comtempladas possivelmente por erro da 

aplicação informática utilizada. 

Face ao exposto, foi realizada reunião com o requerente na data de 30/09/2019, onde foi o requerente 

informado dos erros detetados na estimativa quando analisada de forma detalhada. Posto isto, de imediato 

o requerente propôs-se a apresentar uma correção à estimativa orçamental anteriormente elabora. 

 

Atualidade 

Assim e tendo por base o atrás referido, faz o requerente a apresentação de nova estimativa orçamental, 

cujo valor total apurado para as obras de urbanização em falta é de 346 172,20 € 

Retificada a estimativa orçamental, proponho que o presente processo seja novamente presente a reunião 

de câmara para aprovação das obras de urbanização em falta. 

 

Obras de urbanização em falta 

As obras de urbanização em falta, serão executadas no arruamento denominado como Rua A e em parte 

da Rua B. 
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Projetos Revistos: 

Apesar de as obras de urbanização a executar, serem as que constam do processo aprovado, foram os 

projetos revistos e harmonizados com as disposições legais em vigor e devidamente acompanhados de 

termo de responsabilidade. 

 

Dos elementos apresentados constam: 

- Rede de aguas prediais; 

- Rede de águas residuais; 

-Infraestruturas de telecomunicações; 

- Infraestruturas Elétricas. 

 

Acresce informar que para além das infraestruturas em questão serão ainda executadas as 

pavimentações dos arruamentos. 

 

3- Condições a observar  

- As obras em questão deverão ser concluídas no prazo de 36 meses; 

- Deverá ser dado cumprimento ao regime de gestão de resíduos de Construção e demolição, durante a 

execução das obras de urbanização, de acordo com o DL nº 46/2008 de 12 de março, alterado pelo Dl 

73/2011 de 17 de junho, DL 67/2014 de 7 de maio e DL 165/2014 de 5 de novembro. 

 

- Deverá ser cumprido o definido no âmbito do plano de Acessibilidade, designadamente, estacionamentos 

e passeios aquando da execução das infraestruturas viárias. 

 

 

 



 

Ata n.º 21/2019 – Reunião de 16 de outubro    

32 

 

 

-Caução 

Tendo em conta a estimativa orçamental apresentada na presente data, para o termino das infraestruturas 

em causa, a caução no âmbito do art.º 54º do RJUE ( Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), a 

qual é prestada a favor da Câmara Municipal é fixada no valor de  346 1712,20€. 

 

Propôs o requerente proceder à Hipoteca, a favor da Câmara Municipal, do Lote 1, do loteamento em 

questão, como forma de prestação da caução. 

 

O lote em questão têm uma área de 5240,00m2, área de implantação de 3406,00, área de construção 

4192,00 m2  para a utilização de Hotel. 

 

-Conclusão 

Tendo em conta a análise aqui apresentada, propõe-se que o processo seja presente a reunião de câmara 

para deliberação. 

 

Caso se opte pela aprovação, do aditamento ao Alvará, para a realização das obras de urbanização, nos 

termos da presente informação, designadamente no que respeita à forma de prestação da Caução, deverá 

o requerente ser informado que o aditamento ao Alvará, fica condicionado à apresentação do Documento 

comprovativo da Hipoteca do Lote 1.» ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as obras de urbanização em falta, no loteamento 

do Alto da Forca, nos termos acima expostos. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

28. Proposta de alteração da delimitação da REN  

Sobre o assunto designado em epígrafe, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa o 

seguinte, em 11 do corrente mês de outubro: 

 

"Os proprietários da empresa agrícola Olibest - Gestão Agrícola Lda. pretendem edificar um lagar sito nos 

artigos n.º 3 e 7 da Secção P e 44 da Secção L da extinta freguesia de Salvador, com pedido de junção de 

prédios em curso. 

 

O requerimento vem acompanhado dos documentos previstos no modelo fornecido pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo para este procedimento. 

 

Não sendo a pretensão compatível com o regime da REN e tendo em conta que a revisão do PDM só 

estará concluída em julho de 2020, a única hipótese é proceder à alteração simplificada da delimitação da 

REN ao abrigo do artigo 16.º-A da Lei da REN, que se considera viável. 

 

Caso exista deliberação favorável deverá ser enviado ofício à CCDRA com o seguinte teor: 
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"Ao abrigo do artigo 16.º - A do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, vimos solicitar uma alteração 

simplificada da REN. Para o efeito anexamos: 

1. Requerimento/memória descritiva entregue pelo requerente; 

3. Cópia Registo Predial; 

2. Planta da REN em vigor; 

3. Planta da área de REN a desafetar; 

4. CD-ROM com shapefile georeferenciado (hayford-Gauss DT 73 ponto central Melriça).» 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à alteração simplificada da 

delimitação da REN, ao abrigo do artigo 16.º-A do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. -------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador António Mariano disse que um lagar tem associado os problemas ambientais, mas traz 

algum desenvolvimento, contudo, deve-se estar atento à construção deste lagar no nosso concelho, para 

evitar problemas ambientais maiores.  

O Sr. Presidente disse que a Câmara Municipal estará atenta, mas tendo em conta a dimensão das infra-

estruturas vai carecer de parecer de outras entidades, e embora cumpram as normas, têm alguns 

impactos negativos, contudo, veremos o que a CCDRA responde sobre este projeto. 

 

 

29. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 194 referente ao dia 15 de 

outubro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 345.763,30 (trezentos e quarenta e cinco 

mil, setecentos e sessenta e três euros e trinta cêntimos) e 185.368,42 (cento e oitenta e cinco mil, 

trezentos e sessenta e oito euros e quarenta e dois cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

operações não orçamentais, respetivamente. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Seguiu-se a intervenção dos eleitos, tendo começado por usar da palavra o Sr. Vereador António Mariano 

para colocar uma questão sobre o caminho municipal de Corte da Azinha, que tem uma determinada 

dimensão até ao concelho de Mértola e depois estreita no nosso concelho, já têm havido alguns acidentes, 

e pergunta se a Câmara tem algum projeto para alargamento do caminho. 

Pergunta também em que situação se encontra o projeto do antigo lagar em Vila Nova de S.Bento e 

relativamente à obra que se encontra embargada, perto de Vila Nova S.Bento, junto à Estrada Nacional, 

gostaria de saber se houve algum prosseguimento no processo.  

Gostaria ainda de saber se estão previstas obras de remodelação do cine teatro de Vila Nova de S.Bento 

e pelo menos, no exterior precisava de uma intervenção, pois a pintura está em muito mau estado. ---------- 
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O Sr. Presidente disse que, realmente a estrada de Corte da Azinha tem um perfil pouco largo, mas há 

três anos atrás foi asfaltada e as condições de circulação melhoraram e se as pessoas cumprirem o limite 

de velocidade, a circulação faz-se em segurança. De momento, não está previsto o alargamento da 

estrada, o que poderá fazer-se é o reforço da sinalização.  

Sobre o antigo lagar de Vila Nova de S.Bento, o que se pretende concluir o mais rápido possível, é uma 

parte para ceder à União de Freguesias e ser ela a gerir, tendo em vista a sua cedência às associações da 

freguesia. Sobre a parte que está destinada ao Museu do Azeite, diz que se aguarda a decisão sobre a 

candidatura que foi efetuada.  

No que diz respeito à obra embargada perto de Vila Nova de S.Bento e da Estrada Nacional, diz que todos 

os processos desta natureza têm o mesmo procedimento, depois de deslocação dos serviços de 

fiscalização ao local, se for ilegal, avança-se para o auto de embargo e se houver incumprimento do 

embargo, considera-se processo crime e segue para o tribunal. Acrescenta ainda que, aquando da 

deslocação à obra, a equipa de fiscalização temeu pela sua segurança e foi necessário articular com a 

GNR uma nova deslocação ao local, de acordo com a sua disponibilidade.  

Sobre este processo em concreto, diz que será agendado para a próxima reunião da Câmara, informação 

sobre este assunto, com o prosseguimento do processo desde o inicio até à presente data.  

Em relação ao Cine Teatro, refere que o edifício precisa de uma intervenção a nível da pintura, mas não 

só, também tem algumas deficiências internas, mas não se consegue dar resposta a tudo ao mesmo 

tempo, estando prevista uma intervenção ainda no decorrer deste mandato. --------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares alertou novamente para a situação de degradação em que se encontra o 

moinho, junto à zona da Abegoaria, em Serpa, principalmente os mastros e a pintura que está em muito 

mau estado.  

Questionou ainda sobre um assunto que já foi abordado em anteriores reuniões do Executivo, relacionado 

com um espaço em Vila Nova de S.Bento para um artista plástico, natural desta localidade, expor as suas 

obras, o que seria interessante em termos turísticos.  

Relativamente à expansão da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento, diz que continua 

a não existir qualquer desenvolvimento sobre esse assunto. -------------------------------------------------------------- 

 

Sobre o moinho, o Sr. Presidente referiu que, de facto, carece de uma requalificação, nomeadamente os 

mastros, mas pretende-se dar-lhe uma utilidade funcional, servindo de posto de informação turística e 

enquadrar-se numa intervenção maior prevista para aquela zona.  

Sobre o espaço para os trabalhos do artista local, Silvestre Raposo, diz que tem havido negociações para 

que, num espaço lateral ao Cine Teatro, possam ser expostas as suas obras.  

Quanto à expansão da zona de atividades económicas, diz que os terrenos já foram adquiridos, mas a 

procura de lotes nesta freguesia, irá condicionar um avanço, mais ou menos rápido, pois até ao momento, 

a Câmara tem conseguido dar resposta a todos os pedidos de instalação de empresas que têm surgido 

para esta zona de atividades económicas.  
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Período de Intervenção do Público  

Começou por intervir o Sr. Manuel Paulo Pires dos Santos, residente em Vila Nova de S.Bento, para 

informar sobre os problemas de pressão de água que tem na sua habitação, tem sempre pouca pressão e 

considerando as muitas roturas que costumam surgir na localidade, questiona se está previsto alguma 

intervenção que possa melhorar o problema dessas roturas.   

 

O Sr. Presidente disse que, em relação à habitação, sempre que é reportado um problema de falta de 

pressão, os serviços da autarquia deslocam-se ao local, para verificar a origem do problema, se é na rede 

interna ou rede pública, pois pode ser um problema no contador e não estar relacionado com falta de 

pressão que possa existir na rede dessa localidade. Este assunto será encaminhado para os Serviços de 

Água para que se desloquem à habitação do munícipe e verifiquem o problema.  

Sobre os problemas de rotura na rede de água de Vila Nova de S.Bento, diz que é um problema comum a 

todo o concelho e têm sido feitas reparações em todas as localidades, mas não se conseguem resolver 

todos os problemas ao mesmo tempo e sempre que é necessário fazer uma intervenção maior numa rua, 

aproveita-se e são substituídos os ramais e as condutas.   

O Sr. Manuel Santos perguntou se, aquando da reparação da Rua da Igreja, foram substituídos os ramais, 

tendo o Sr. Presidente respondido que irá questionar os respetivos serviços e depois será prestada essa 

informação ao munícipe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S.Bento e começou por abordar o assunto 

dos dois lotes de terreno que existem na zona de atividades económicas de Vila Nova de S.Bento e que 

estão sem construções há muitos anos.  

Abordou ainda o assunto de um comentário sobre si, que foi colocado no Facebook por um eleito e que 

considerou muito incorreto, pois, na sua opinião, as figuras públicas, os políticos, devem ter mais cuidado 

com aquilo que expressam em público.  

Aproveita ainda para agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara na manifestação que se realizou 

em Vila Nova de S.Bento, contra o previsto encerramento do Posto da GNR nesta localidade e disse ainda 

que foi ele próprio que convidou a comunicação social a estar presente, tal como convidou todos os eleitos 

da CDU e do PS a estar presentes, embora os eleitos do PS não tenham participado, mas o convite foi 

enviado para todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente da Câmara, sobre a questão dos lotes da zona de atividades económicas de Vila Nova 

de S.Bento, diz que os lotes são atribuídos e depois há situações que levam a que não sejam efetuadas 

as respetivas construções e nem sempre é um processo fácil a sua reversão, mas os respetivos processos 

estão em curso no município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Interveio ainda o Sr. Manuel Martins, residente na Rua Sul em Vila Nova de S.Bento para fazer referência 

à situação das inundações que ocorrem naquela rua, principalmente quando surgem as primeiras 

chuvadas, em que o lixo acumulado entulha as grelhas e gostaria que fosse resolvido o problema, pois a 

água da rua atinge um nível elevado. 

O Sr. Presidente diz que a Câmara tem conhecimento desta situação há já algum tempo e o problema 

deve-se ao estrangulamento da água quando passa pela estrada e já se solicitou um orçamento para se 

alargar essa secção. Pode-se fazer uma limpeza e a própria União de Freguesia já tem feito essa limpeza, 

mas pequenas intervenções não vão resolver o problema, pois é preciso fazer o alargamento, que será 

feito ainda neste mandato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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. Transferência de competências 

2. Projeto de regulamento de transporte público de aluguer em veículos automóveis ligeiros de 

passageiros, transporte em táxis 

3. Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa – Medidas preventivas  

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

5. Protocolo de cooperação com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Serpa  

6. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

7. Sociedade Artística Reguenguense – Licenciamento de prova desportiva – Ratificação  

8. Grupo Coral Feminino As Ceifeiras de Pias – Atribuição de subsidio  

9. Sociedade 5 de Outubro de Vale de Vargo – Proposta de atribuição de subsidio 

10. Sociedade Recreativa 1.º de Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Proposta de atribuição de 

subsidio  

11. Futebol Clube de Vale de Vargo (Secção Equestre) – Proposta de atribuição de subsidio  

12. Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Proposta de atribuição de subsidio  

13. Grupo Folclórico Os Chocalheiros de Vila Verde de Ficalho – Proposta de atribuição de subsidio  

14. Programa Eco-Escolas 2019/2020  

15. Protocolo com o Centro de Cultura Popular de Serpa – Segunda adenda 

16. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Quarteis, n.º 6 em Serpa – Requerente: 

Ana Maria Casadinho Cavaco Colaço 

17. Reconhecimento de nome de rua em Vila Verde de Ficalho (Rua da Biblioteca) 

18. Certificação de nome de rua em Vale de Vargo (Rua António Machuco Janeiro) 

19. Medidas preventivas do Plano de Urbanização de Serpa – Prorrogação de prazo de vigência 

20. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Herdade dos Alpendres”, em 

Serpa – Requerente: Raquel Pinheiro Machado 
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21. Proposta de protocolo com a Associação de Futebol de Beja  

22. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro ao prédio sito na Rua dos 

Farizes, n.º37 em Serpa 

23. Aquisição do prédio urbano sito à Rua Nossa Senhora, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 2047/19970806 e inscrito na matriz predial urbana da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria) sob o artigo 1213 – Retificação  

24. Campanha “O melhor do Natal vem do concelho de Serpa – Feliz Natal com o Comércio Local” 

25. Candidatura "Mais Sucesso Educativo no Baixo Alentejo" / Carta de Parceria 

26. XIX Feira do Queijo do Alentejo – 2020 

27. Aprovação de obras de urbanização do Loteamento Alto da Forca, requerido por Madeira e 

Andrade, Lda  

28. Proposta de alteração da delimitação da REN  

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h15 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 

 

 


