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Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 
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Francisco José Machado Godinho 
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Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 26/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

11 DE DEZEMBRO DE 2019   

   

No Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 11 de 

dezembro 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 25/2019 

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 25, relativa à reunião realizada no dia 20 de novembro, 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.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. Opções do Plano 2020-2023 

Plano de Atividades 2020 

Plano Plurianual de Investimentos 

Orçamento 2020 

Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 

execução do orçamento para 2020 

Mapa de Pessoal de 2020 

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

3. Impostos e taxas municipais – Ano de 2020 

4. Regulamento do Mercado Municipal de Serpa 

5. Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo  

6. Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo 

7. Proposta de abertura de procedimento concursal para provimento de cargo dirigente intermédio 

para a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território – Proposta de designação do Júri 

8. Protocolo de parceria para instalação/operação de postos de carregamento elétrico de viaturas 

9. Aquisição de serviços para auditoria externa às Contas do Município de Serpa - Anos de exercício 

2019, 2020 e 2021 – Nomeação de auditor externo 

10. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

11. Pedidos de autorização de queimadas 

12. Licenças de recinto improvisado 

13. Alteração n.º 20 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

14. Alteração n.º 21 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  



 

 Ata n.º 26/2019 – Reunião de 11 de dezembro     

3 

 

15. Alteração n.º 22 ao Orçamento e alteração n.º 13 ao Plano Plurianual de Investimentos  

16. Os Filhos de Lumière – Associação Cultural – Proposta de atribuição de subsídio 

17. Sociedade Filarmónica de Serpa – Proposta de apoio financeiro 

18. Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vila Nova de S.Bento – Proposta de apoio 

financeiro 

19. Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Proposta de apoio financeiro 

20. Sport Clube de Serpa Patinagem Artística – Proposta de apoio financeiro  

21. Estágio Internacional Mozart Campus – Proposta de apoio  

22. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 5.ª fase 

23. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do Jardim, n.º 1 em Serpa – Anúncio 

n.º54374/2019 

24. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2020 

25. Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social – Adenda ao protocolo 

26. Certificação de nome de rua em Vila Nova de S.Bento (Rua do Norte) 

27. Certificação de nome de rua em Brinches (Rua do Oriente) 

28. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

29. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

 
1. Opções do Plano 2020-2023 

Plano de Atividades 2020 

Plano Plurianual de Investimentos 

Orçamento 2020 

Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 

execução do orçamento para 2020 

Mapa de Pessoal de 2020 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 28 de 
novembro último, nos termos do artigo 25.º n.º 1 alínea a) do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e coligação PSD/CDS e os votos a 
favor dos eleitos da CDU: 

- Aprovar o Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2020, conforme o disposto no 

artigo 25.º, n.º 1 alínea a), e artigo 33.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

- Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, 

conjugado com o n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, autorizar a 

assunção de compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos na 

LCPA, e no citado Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, e demais normas de execução de 

despesa, e que resultem de projetos ou atividades constantes das Grandes Opções do Plano, em 

conformidade com a projeção plurianual aí prevista; 
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- Para efeitos do previsto no nº 3, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, delegar no 

Presidente da Câmara, da competência para autorizar a assunção de compromissos plurianuais 

nas situações em que o valor do compromisso seja inferior ao montante de 99.759,58€ em cada 

um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos; 

 

- Nos termos do artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 25º, n.º 1, 

alíneas a) e o) e o artigo 33º, n.º 1, alíneas c), ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprovar o Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2020. --------------------------------- 

 

 

2. Medidas preventivas do Plano de Urbanização de Serpa – Prorrogação do prazo de 

vigência 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 28 de 

novembro do corrente ano, deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo das Medidas 

Preventivas do Plano de Urbanização de Serpa, por um ano. ------------------------------------------------------------ 

 

3. Impostos e taxas municipais – Ano de 2020 

O Órgão Executivo tomou conhecimento, que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 28 de 

novembro último, proferiu as seguintes deliberações, sobre os impostos para o ano de 2020: 

 
1. IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS:  

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 8 votos contra do PS, 1 abstenção da coligação 

PSD/CDS e 16 votos a favor da CDU, aprovar a seguinte proposta da Câmara Municipal relativa ao 

Imposto Municipal sobre Imóveis, para o ano de 2020: 

- Prédios urbanos: fixação da taxa de 0,3% 

- Redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor 

municipal ou património cultural 

- Majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados 

 

 
2.       DERRAMA: 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 9 votos contra do PS e coligação PSD/CDS e 16 votos 

a favor da CDU,  aprovar a seguinte proposta da Câmara Municipal para a derrama: 

- Sujeitos passivos cujo volume de negócios não ultrapasse os 150.000 euros – 0% 

- Sujeitos passivos cujo volume de negócios seja superior a 150.000 euros – 1,5% 

 

 

3.       PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES (IRS) 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 8 votos contra do PS, 1 abstenção da coligação 

PSD/CDS e 16 votos a favor da CDU, aprovar a proposta da Câmara Municipal para a manutenção do 

valor da participação variável no IRS de 5% 
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4.       TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar para o ano de 2020, a fixação da taxa 

municipal de direitos de passagem em 0,25% do valor de cada fatura emitida pelas empresas que 

oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, do 

domínio público e privado municipal. 

 

 

4. Regulamento do Mercado Municipal de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 28 de 

novembro do corrente ano, deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 241º da Constituição da 

República Portuguesa, tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e artigo 25º nº1 alínea 

g), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Regulamento do Mercado Municipal de Serpa. ---------- 

 

 

5. Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo  

O Órgão Executivo tomou conhecimento, que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 28 de 

novembro último, deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 241º da Constituição da República 

Portuguesa, tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código de Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e artigo 25º nº1 alínea g), da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo. 

 

6. Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 28 de 

novembro do corrente ano, deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 241º da Constituição da 

República Portuguesa, tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e artigo 25º nº1 alínea 

g), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 

Associativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Proposta de abertura de procedimento concursal para provimento de cargo dirigente 

intermédio para a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território – Proposta de 

designação do Júri 

O Órgão Executivo tomou conhecimento, que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 28 de 

novembro último, deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 13º, n.º 1, da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto e do artigo 24º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designar o júri do procedimento concursal 

para provimento, em regime de comissão de serviço, do cargo de Direção Intermédia de 2º grau da 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, com a seguinte composição: 
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- Presidente: Arq. Maria José Rosa Moreira, Chefe da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, 

da Câmara Municipal de Serpa; 

- 1º Vogal: Eng. Paulo António Dionísio Felizardo, Chefe da Divisão de Ambiente, Serviços 

Urbanos e Obras Municipais, da Câmara Municipal de Mértola; 

- 2º Vogal: Dr. Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, da Câmara Municipal de Serpa. 

 

 

8. Protocolo de parceria para instalação/operação de postos de carregamento elétrico de 

viaturas 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 28 de 

novembro último, de acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea p), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração do contrato de concessão com a 

“Códigos e Contudos, Unipessoal Lda”, para a instalação/operação de postos de carregamento elétrico de 

viaturas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Aquisição de serviços para auditoria externa às Contas do Município de Serpa - Anos 

de exercício 2019, 2020 e 2021 – Nomeação de auditor externo 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 28 de 

novembro último, nos termos do n.º 1 do artigo 77.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, deliberou, por unanimidade, 

nomear como auditor externo responsável pela certificação legal de contas, para o exercício dos anos de 

2019, 2020 e 2021, a empresa MRG – Roberto, Graça e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. 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 
das Santas Cruzes 

18563 
2019.11.22 

Noite de fados 
2019.12.07 

Ruido  20,00€ 

União de Freguesias 
de Vila Nova de 

S.Bento e Vale de 
Vargo 

 
18444 

2019.11.20 

VIII Mostra de Doçaria de A-
do-Pinto 

7 e 8 de dezembro 

Ruido e recinto 
improvisado 

 
77,50€ 

 

10.1 Futebol Clube de Serpa 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, informa que o Futebol Clube de Serpa 

disputou no passado dia 2 de junho, a final da Taça do Distrito de Beja em futebol, no escalão de 



 

 Ata n.º 26/2019 – Reunião de 11 de dezembro     

7 

 

Seniores. Atendendo a que esta competição demostrou grande mobilização de sócios e simpatizantes do 

clube, como fez transportar grande parte dos atletas dos escalões de formação, e de acordo com 

solicitação de isenção de transportes no documento E/13293, propõem a isenção do pagamento da taxa 

relativa à deslocação, no valor de 37,26 €, com base no Regulamento Municipal do Movimento 

Associativo, Capitulo I, Artigo 2º - ponto 1, e Artigo 3º alínea b). --------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o Futebol Clube de Serpa do pagamento das 

despesas de transporte, relativas à deslocação a Beja, no dia 2 de junho do corrente ano, para 

participação no final da Taça do Distrito de Beja. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Pedidos de autorização de queimadas 

De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento na respetiva 

câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que o pedido apresentado pelo requerente deu 

entrada e a queimada realizou-se no período que decorreu entre a última reunião do Órgão Executivo e a 

atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, 

por unanimidade, ratificar o seguinte despacho, proferido pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º e Data 
Pretensão  

Dia da 
queimada 

Data do 
despacho 

Local da queimada 

Sociedade Agrícola 
Saramago de Brito 

19174 
2019.12.03 

2019.12.05 201912.03 Monte da Lage, 
Serpa 

 

 

12. Licenças de recinto improvisado 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr.Presidente, respeitante ao 
licenciamento de recinto improvisado: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Data do 
despacho  

União de Freguesias 
de Vila Nova de 

S.Bento e Vale de 
Vargo 

VII Mostra de 
Doçaria de A-do-

Pinto 

18324 
2019.11.18 

7 e 8 de 
dezembro 

 

 
2019.12.02 
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13. Alteração n.º 20 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do Partido Socialista, nos 
termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte 
despacho proferido pelo Sr.Presidente, respeitante  à 20.ª alteração ao Orçamento da Câmara Municipal: 
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 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Manuel Soares para questionar sobre a necessidade desta ratificação, pois 
considera que não se trata de assunto urgente, uma vez que no inicio do ano é possível saber os valores 
dos vencimentos, tendo o Sr. Presidente respondido que não se trata apenas do vencimento, uma vez que 
surgem depois horas extraordinárias e outros abonos, que levam à necessidade de efetuar alterações.  
 
 

14. Alteração n.º 21 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS, nos termos do 
disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido 
pelo Sr.Presidente, respeitante  à 21.ª alteração ao Orçamento da Câmara Municipal: 
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15. Alteração n.º 22 ao Orçamento e alteração n.º 13 ao Plano Plurianual de Investimentos  

Nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a alteração ao 

orçamento n.º 22 e a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos n.º 13, de acordo com documentos 

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

 

 

16. Os Filhos de Lumière – Associação Cultural – Proposta de atribuição de subsídio 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que a Associação Cultural “Os Filhos de Lumiére” solicita 

atribuição de subsídio no valor de 4.500€ para dar continuidade aos projetos de educação cinematográfica 

junto da comunidade escolar no ano letivo 2019/2020. 

 

Os projetos a desenvolver são: 

 Continuação da Oficina “O Mundo à Nossa Volta – Cinema, Cem Anos de Juventude”. 

Estas oficinas destinam-se aos estudantes dos vários níveis de ensino e decorrem ao longo de 

todo o ano letivo, e pretende dar a conhecer o cinema como expressão artística, desenvolver uma 

aprendizagem do olhar e da escuta, mostrar diversas formas de ver e de fazer de forma a 

estimular a capacidade de reflexão e de imaginação enriquecendo o conhecimento do mundo, dos 

outros e de cada um. 

Os jovens terão a oportunidade de experimentar ferramentas para uso criativo dos meios de 

filmagem. Vão ver excertos selecionados de filmes chave da história do cinema e vão filmar 

exercícios práticos. 

No terceiro período, cada oficina vai produzir um filme ensaio com cerca de 10 minutos, escrito, 

representado, filmado, gravado e montado pelos próprios alunos, acompanhados pelos seus 

professores, por um realizador e por técnicos de cinema (de imagem, som e montagem). 

 

Esta Oficinas também têm uma ação de formação que se destina a professores, com 50 horas, em 

processo de acreditação pelo centro de Formação Calvet de Magalhães, com periodicidade 

semanal (sessão de 2 horas) e contará com a presença quinzenal de um cineasta formador. 

 

Manifestou interesse na participação nesta iniciativa a Escola Secundária de Serpa, com os alunos 

do Clube de Cinema, à semelhança dos anos anteriores. 

 

 Workshop “O Cinema por Dentro” 

Ação a decorrer em sala de cinema aberto a todos os professores, mediadores culturais e demais 

interessados, com a duração de 3 horas e com o objetivo de efetuar uma sensibilização básica 

para s questões da educação cinematográfica e apresentação de ferramentas pedagógicas 

disponíveis. 
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 Ação de Formação CinEd Crescer Com o Cinema 

Esta ação tem como destinatários professores (já se encontra acreditada pelo Centro de 

Formação de Associação de Escolas das Margens do Guadiana), Bibliotecários, mediadores 

culturais e outros interessados. Tem uma duração de 40 horas e decorrerá ao longo de cerca de 

dois meses e meio, em 7 sessões. 

A formação está assente na transmissão de uma metodologia participativa e inovadora através do 

contacto com a linguagem e a matéria do cie-ma, com a seleção de filmes disponíveis na 

plataforma CinEd e da experimentação prática dos múltiplos recursos pedagógicos trabalhados 

em cooperação com parceiros europeus. 

 

 Ação de Formação “O Primeiro Olhar” 

A mesma destina-se a um grupo de alunos, mas realizado fora do contexto escolar, propondo a 

realização em parceria com o Museu Arqueológico de Serpa, da qual resultará um filme feito pelos 

alunos. 

 

 Apresentação de duas projeções de filmes da coleção CinEd 

Propõem estas apresentações no âmbito da programação da Autarquia de cinema ao ar livre, no 

Verão de 2020. 

 

 Deslocações a Lisboa à Cinemateca Portuguesa e Cinemateca Júnior 

Deslocação dos alunos e professores envolvidos nos projetos para apresentação dos trabalhos 

realizados ao longo do ano letivo. 

 

A Associação informa que todos estes projetos são também apoiados por outras instituições como o ICA – 

Instituto do Cinema e do Audiovisual e a Fundação Calouste Gulbernkian. 

Considerando a atividade desenvolvida nos anos anteriores junto da comunidade escolar, nomeadamente 

com os Clubes de Cinema, contribuindo para a promoção da literacia cinematográfica junto dos mais 

novos e fortalecendo as relações interpessoais e sociais entre os grupos de jovens, julga-se que deve ser 

dado continuidade à atribuição do apoio financeiro solicitado para que a Associação Filhos de Lumiére 

possa operacionalizar as atividades propostas. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, começou por usar da palavra o Sr. Vereador António Mariano, referindo que se trata 

de um projeto interessante, mas que considera redutor, porque se cinge a um grupo de pessoas na sede 

do concelho e não vê retorno a nível concelhio e a proposta apresentada, não especifica se as oficinas 

são na sede do concelho ou noutra freguesia. Embora o sentido de voto seja a abstenção, solicita mais 

alguns esclarecimentos sobre o assunto, pois considera que o projeto tem uma verba bastante elevada, 

por aquilo que irá deixar no concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sobre o assunto, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho começa por referir que a Câmara presta um apoio a 

este projeto há cerca de 10 anos, já passou pelos dois agrupamentos de escolas e embora as ações 

sejam desenvolvidas agora pela escola secundária, elas abrangem alunos de outras freguesias, que 

fazem parte desse agrupamento. Realizou-se em Serpa o Encontro Nacional de escolas que fazem parte 

deste projeto, que contou com a participação de cerca de 350 alunos de todo o país e os nossos alunos 

têm recebido prémios, alguns estiveram em Paris e foram premiados pela cinemateca portuguesa e 

francesa.  

Relativamente áquilo que existia há alguns anos, tem-se tentado aumentar as ações realizadas e podem 

participar todos os professores do concelho e está agendada uma nova ação, em que os alunos irão fazer 

um filme sobre o museu etnográfico e existe ainda outra ação importante que irá levar o projeto a todas as 

freguesias do concelho e que será apoiado pela Fundação Caloust Gulbenkian e irão também participar 

nas Noites de Rua Cheia. Por tudo isto, considera que é um projeto que deve continuar a ser apoiado.  

 

O Sr. Vereador António Mariano agradeceu a explicação prestada e referiu que lhe parece que valeu a 

pena o alerta que tem vindo a fazer sobre o assunto e deseja que, no próximo ano, possa fazer elogios ao 

projeto e não criticas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do 

Partido Socialista, atribuir à Associação “Os Filhos de Lumiére”, um subsídio no valor de 4.500,00 € 

(quatro mil e quinhentos euros), para apoio aos projetos de educação cinematográfica junto da 

comunidade escolar no ano letivo 2019/2020. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

17. Sociedade Filarmónica de Serpa – Pedido de apoio financeiro 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa que a Sociedade Filarmónica de 

Serpa solicita apoio financeiro para comemorações do 46º aniversário da Sociedade e para atividades no 

concelho (arruadas e concertos). 

 Assim, e estando a entidade registada no Conselho Municipal do Movimento Associativo e conforme o 

seu Regulamento, propõem com base nos Capítulos I e IV, a atribuição de um apoio pontual financeiro no 

valor de 4 920,00 € (quatro mil novecentos e vinte euros) para apoio às atividades a desenvolver. 

 

 Deliberação  

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 e Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo, foi deliberado, por unanimidade, atribuir à Sociedade Filarmónica de Serpa, um apoio 

financeiro pontual, no valor de 4.920,00€ (quatro mil novecentos e vinte euros), para apoio às atividades a 

desenvolver. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18. Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vila Nova de S.Bento – Proposta de 

apoio financeiro  

Em conformidade 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 e Regulamento de Apoio ao 

Movimento Associativo, foi deliberado, por unanimidade, atribuir à Comissão de Reformados, Pensionistas 

e Idosos de Vila Nova de S.Bento, um subsidio no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros) para apoio 

na realização do almoço anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19. Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Proposta de apoio 

financeiro 

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 e Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo, foi deliberado, por unanimidade, atribuir à Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde 

de Ficalho, um subsidio no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros) para apoio nas comemorações do 

1.º de Dezembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

20. Sport Clube de Serpa Patinagem Artística – Proposta de apoio financeiro  

O Sport Clube de Serpa, através de carta datada de 14 de novembro, informa que organiza no dia 7 de 

dezembro, o Torneio Sul Open em Patinagem Artística. Esta prova serve também para formar os juízes de 

patinagem relativamente às novas regras (rollart) a implementar a partir de janeiro de 2020 e segundo 

informação da Federação, participam no Torneio cerca de 100 atletas, 15 juízes e dirigentes da Federação 

e da Associação. 

Contudo, a prova só foi colocada no calendário nacional, após a aprovação das novas regras de 

patinagem para 2020, já com a época a decorrer e por isso não foi contemplada no plano de atividades do 

Sport Clube de Serpa, pelo que, solicitam à Câmara Municipal um apoio pontual de 1.000 euros, dado que 

têm que suportar a aquisição dos prémios (350,00€), fornecimento de refeições aos juízes e dirigentes 

(cerca de 300,00€), alojamento dos elementos da FPP (cerca de 250,00€). ------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e de acordo com informação dos respetivos serviços, nos termos do artigo 33.º n.º 1 

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

deliberado, por unanimidade, atribuir ao Sport Clube de Serpa Patinagem Artística, um subsidio no valor 

de 1.000€ (mil euros), para  o Torneio Open Sul de Patinagem Artística, que se realizou no dia 7 do 

corrente mês de dezembro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21. Estágio Internacional Mozart Campus – Proposta de apoio  

A Divisão de Cultura e Património informa que, a iniciativa “International Mozart Campus”, decorre em 

Serpa de 26 a 29 de dezembro, com estágio de 55 músicos, com idades compreendidas entre os 13 e os 

33 anos de idade, maioritariamente nacionais.  

O estágio “International Mozart Campus” é organizado pela Orquestra Clássica Lusitanus e terá um 

concerto final no cineteatro municipal no dia 29, pelas 21h30, com entrada livre. 
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A câmara municipal associa-se à organização do evento, concretizado no pagamento de alojamento e 

refeições a 40 inscritos externos e a alimentação aos músicos locais – sendo que o alojamento e a 

alimentação dos músicos externos remanescentes (12 até à data) é da responsabilidade da organização. 

A organização ofereceu a isenção do valor da inscrição no estágio aos músicos do concelho de Serpa. 

 
Destes 55 músicos, três são do concelho de Serpa, embora ainda se aguarde a confirmação pelo maestro 
Carlos Amarelinho, da Banda da Sociedade Filarmónica de Serpa, da possível inscrição de mais 2 
músicos. 
 
Os 52 músicos externos ficarão alojados na Residência de Estudantes da Escola Profissional de 
Desenvolvimento de Serpa e as refeições serão fornecidas pela Associação de Trabalhadores da CMS, no 
refeitório. 
 
Além da disponibilização do cineteatro municipal e do apoio logístico e técnico, a autarquia também 
providenciará o transporte de autocarro (ida e volta) nos dias 26 e 29 de dezembro entre a Residência de 
Estudantes e o cineteatro para efeitos de ensaios. 
 
A Sociedade Filarmónica de Serpa também se prestou a apoiar este estágio com a cedência das estantes 
para os músicos e 2 tímpanos. 
 
Propõem o apoio de 4480 € para esta iniciativa: 
 
- Alojamento a faturar à EPDRS 
10€/pessoa x 4 dias (26/12 a 29/12) = 40€ 
40€ x 40 inscritos apoiados = 1600€ 
 
- Refeições a faturar à ACTCMS 
16€/pessoa (pequeno-almoço, almoço e jantar) x 4 dias = 64€ 
64€ x 45* inscritos apoiados = 2880€ 
 
*Consideram-se aqui 5 músicos do concelho 

 
TOTAL - 4480€ 
 
A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 20807/2019.  
 
 

 Deliberação  

Em conformidade com o artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a realização em Serpa, do estágio Internacional Mozart 

Campus, organizado pela Orquestra Clássica Lusitanus, com o valor de 4.480€ (quatro mil, quatrocentos e 

oitenta euros), para pagamento de refeições e alojamento dos participantes, nos termos acima propostos.  

 

 

22. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 5.ª fase 

No cumprimento das competências da Câmara Municipal no âmbito de Ação Social Escolar aos alunos do 

1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente alimentação, alojamento e auxílios económico para material 
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escolar e livros escolares, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 339-A/84 de 28 de dezembro. Diário 

da República n.º299/84 - I Série e no Decreto-Lei 55/2009 de 02 de Março. Diário da República n.º42/2009 

– I Série, regulados pelo Despacho 8452-A/2015 de 31 de julho. Diário da República n.º148/2015 – II 

Série, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 7255/2018 de 31 de julho. Diário da República 

n.º146/2018 – II Série, foi deliberado, por unanimidade, atribuir os seguintes auxílios económicos, cujas 

candidaturas deram entrada na autarquia após a reunião do Órgão Executivo, de 4 de setembro:  

 
Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 

Escola Básica de Vales Mortos 

Escalão B 

Nome do Aluno Data entrada do 
pedido na Autarquia 

Nº registo  Subsidio 
refeição 
(diário) 

Subsidio para 
material escolar 

Duarte Filipe Ruas Brigadeiro 13-11-2019 E/18071/19 0,95€ 8,00€ 
 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 

Escola Básica de Pias 

Escalão A 

Nome do Aluno Data entrada do 
pedido na Autarquia 

Nº registo  Subsidio 
refeição 
(diário) 

Subsidio para 
material escolar 

Margarida Matos Bancaleiro 04-12-2019 E/19255/19 1,68€ 16,00€ 

 

O aluno está posicionado de acordo com o escalão do abono de família de que beneficia, conforme 

estipulado no Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da 

Educação. 

Para atribuição deste apoio, a Unidade de Gestão Financeira procedeu aos seguintes cabimentos com os 

nºs sequenciais: 

Refeições: 20289; 

Material escolar: 20290. 

 

 

23. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do Jardim n.º 1 em Serpa – 

Anúncio n.º 54374/2019 

 
Nº Pedido - 54374/2019; Data do Anúncio- 14-11-2019 
Data de Disponibilização no Site - 14-11-2019  

 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - Alice Gasse Baia  
NIF/NIPC - 258274247  
E-mail - ----  
Telefone - ----  
Endereço - Rua da Fonte de Sesimbra, nº7, 3º andar, direito, Fonte de Sesimbra 2970-271 Sesimbra  

 
Vendedor(es) 
Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 
Alice Gasse Baia 258274247 
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Comprador(es) 
Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 
Daniel Abraços Veiga 233340530 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ----  
Descrição em Ficha - 1184  
Artigo Matricial - 1139  
Quota Parte - ----  
Fração Autónoma - ----  
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 42 m2  
Área Total - 42 m2  
Arrendado – Não; Destino - Habitação    
 
Localização do Imóvel  
Endereço - Rua do Jardim, nº1, Serpa  
Distrito – Beja; Concelho – Serpa; Freguesia - Serpa (Santa Maria)  

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda  
Preço - 8000 Moeda Euros  
Data previsível do negócio - 28-11-2019  
 
Observações - Anterior artigo 718 da freguesia de Serpa (Santa Maria) extinta.  
 

 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 29 de 

novembro, refere que, considerando a localização do prédio (Rua do Jardim, n.º 1, em Serpa, a área bruta 

privativa (42 m2) e o valor (8.000 euros), consideram que a Autarquia não terá interesse em exercer o 

direito de preferência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 

venda do imóvel sito na Rua do Jardim, n.º 1, em Serpa, pelo valor proposto de 8.000€ (oito mil euros).  
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24. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2020 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a seguinte calendarização, relativa às reuniões da Câmara 

Municipal para 2020:  

 
Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2020 

Mês jan. fev. março abril maio junho julho agosto set. out. nov. dez. 

Dia 8 a) 5a) 4a) 1 (a) 13 12 8 5 2 14(a) 11 (a) 9(a) 

Dia 22  19  18 15 27(a) 24a) 22(a) 19 (a) 16 (a) 28 25 23 

Dia    29(a)      30    
Nota: as reuniões assinaladas com a) são públicas 

 
 

Mês Dia Freguesia Hora Local 

janeiro 8 Brinches 17H30 Centro Cultural de Brinches 

fevereiro 5 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

março 4 Pias 17H30 Salão Polivalente de Pias 

abril 1 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

abril 29 Vale de Vargo 17H30 Salão Polivalente de Vale de Vargo 

maio 27 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

junho 24 Santa Iria 17H30 Centro Cultural de Santa Iria 

julho 22 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

agosto 19 Vale do Poço 17H30 Local a designar oportunamente 

setembro 16 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal  

outubro 14 Vila Nova de 
S.Bento 

17H30 Salão Polivalente de Vila Nova de S.Bento  

novembro 11 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

dezembro 9 Vila Verde de 
Ficalho 

17H30 Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho 

 

 
25. Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social – Adenda ao 

protocolo 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que o protocolo estabelecido com a Associação Aldeia 

Nova – Associação de Desenvolvimento Social, para colocação de assistentes operacionais no apoio ao 

pré-escolar (Atividades de Animação e Apoio à Família e Apoio em Sala de Aula), aprovado em reunião de 

câmara de 18 de Setembro de 2019, prevê, na sua cláusula 4ª “o nº de salas a abranger e auxiliares 

assistentes operacionais a colocar são as constantes do anexo 1, passível de reavaliação mediante outras 

situações de caráter extraordinário que possam ocorrer ao longo do ano letivo, e que fica a fazer parte 

integrante do presente protocolo”. Prevê também, na sua cláusula 5ª “o presente protocolo é válido de 

setembro a 30 de junho de 2020”. 

 

Face ao exposto, e considerando a necessidade de reforço de pessoal no apoio ao pré-escolar em Pias e 

em Serpa, na componente de Animação e de Apoio à Família (apoio ao fornecimento de refeições e 

prolongamento de horário), decorrente: 
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- da existência de crianças em lista de espera, fruto de pedidos recentes, em Serpa; 

- da avaliação das especificidades das crianças inscritas que, de tenra idade, têm demonstrado a 

exigência de maior apoio, com especial enfoque no período de almoço; 

- das sucessivas situações de doença, de caráter imprevisível e excecional, dalgumas das auxiliares 

colocadas; 

- da necessidade de manutenção do rigor e da qualidade no exercício de funções e na prestação do 

serviço; 

 

propõem o reforço financeiro de 8175,25 euros (previsão de 1122,48 euros em 2019 e de 7052,77 euros 

em 2020) para afetação de 2 recursos humanos a meio tempo, de dezembro de 2019 a junho de 2020, um 

em Pias e um em Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

De acordo com o previsto na clausula 4.ª do protocolo estabelecido com a Associação Aldeia Nova – 

Associação de Desenvolvimento Social, aprovado em reunião da Câmara Municipal de 18 de setembro de 

2019, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o reforço financeiro de 8175,25€ 

(oito mil, cento e setenta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos), para afetação de dois recursos humanos 

a meio tempo, de dezembro de 2019 a junho de 2020, um em Pias e um em Serpa. ------------------------------ 

 

 

26. Certificação de nome de rua em Vila Nova de S.Bento (Rua do Norte) 

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 29 de novembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, reconhecer a atribuição de "Rua do Norte", em Vila Nova de S.Bento, à seguinte via de 

circulação:  
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 Ata n.º 26/2019 – Reunião de 11 de dezembro     

23 

 

27. Certificação de nome de rua em Brinches (Rua do Oriente) 
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 29 de novembro, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, reconhecer a atribuição de "Rua do Oriente", em Brinches, à seguinte via de circulação:  
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28. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

28.1.Grupo Parlamentar Os Verdes Debate sobre o Programa do Governo 
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28.2. Grupo Parlamentar do PCP – Pergunta ao Governo sobre a “Devolução do Imposto Municipal sobre 

Transmissões” 
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28.3. Grupo Parlamentar do PCP – Divulgação do projeto de resolução sobre modernização e eletrificação 

de toda a linha do Alentejo e a reativação do ramal ferroviário de Aljustrel 

 

 

Documento respeitante ao Projeto de Resolução, enviado por email para todos os eleitos.  
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28.4. Grupo Parlamentar “Os Verdes” – Projeto de Resolução n.º 51 /XIV/ 1.ª 

 

 

 

Documento respeitante ao Projeto de Resolução, enviado por email para todos os eleitos.  
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29. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 233, referente ao dia 10 de 

dezembro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 210.296,70 € (duzentos e dez mil, 

duzentos e noventa e seis euros e setenta cêntimos) e 338.398,71 € (trezentos e trinta e oito mil, trezentos 

e noventa e oito euros e setenta e um cêntimo), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

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

 

 

Seguiu-se o período de intervenção dos eleitos, tendo começado por usar da palavra a Sr.ª Vereadora 

Paula Pais que, em primeiro lugar, agradeceu a presença do público presente e em seguida questionou 

sobre um assunto que foi abordado em anteriores reuniões do Órgão Executivo, respeitante ao horário de 

trabalho de um funcionário da Câmara Municipal, tendo o Sr. Presidente respondido que o assunto está a 

ser analisado pelo serviço de recursos humanos.  

 

A Sr.ª Vereadora prosseguiu abordando um assunto do Musibéria, de dois professores, de dança e de 

piano, que foram dispensados, questionando se já foi encontrada alguma alternativa para a sua 

substituição.  

Como estamos a meio do atual mandato e feita uma análise ao plano de atividades e orçamento, verifica 

que, desde 2014, que está inscrito a aquisição de terrenos para ampliação do salão polivalente de Vila 

Verde de Ficalho e perguntou também em que situação se encontra o espaço museológico de Vila Verde 

de Ficalho, bem como o projeto da ciclovia desta freguesia. 

Lamenta ainda que a estrada da Penalva, que teve um investimento de cerca de 120.000€, esteja nas 

atuais condições e considera que o investimento não justifica a obra que está feita.  ------------------------------ 

 

O Sr. Presidente, em relação ao Musibéria, disse que nenhum dos professores foi dispensado, a saída do 

Musibéria foi uma escolha dos professores e não uma decisão por parte dos responsáveis pelos projetos, 

não tendo existido entendimento entre todos, pelo que, tentar-se-á arranjar os respetivos substitutos.  

Sobre a estrada da Penalva, também gostavam que a verba investida, tivesse resultado numa obra muito 

maior, mas teve que ser feito o saneamento e isso levou à redução da área intervencionada.  

Em relação à aquisição da casa ao lado do salão polivalente, diz que ainda não foi possível chegar a 

acordo com os proprietários, contudo, têm sido feitos melhoramentos, tais como a aquisição de 

equipamento, mesas e cadeiras, a rampa e está também prevista uma intervenção na cozinha.  

Sobre o espaço museológico, está prevista uma intervenção, sendo incluindo na rede museológica do 

concelho e quanto à ciclovia, o processo ainda não teve evolução. ----------------------------------------------------- 

 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Começou por intervir o Sr. Luís Pereira para falar sobre a situação dos centros de saúde e da falta de 

médicos de família e pergunta se a Câmara tem alguma informação do Ministério da Saúde sobre este 

problema. Questiona também sobre o ponto de situação do IP, bem como sobre os rumores de que a 

Escola Secundária iria fazer uma candidatura para concentrar os alunos do 2.º ciclo, o que iria esvaziar a 

escola de Vila Nova de S.Bento.  
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O Sr. Presidente começou por responder à questão da escola secundária, dizendo que à Câmara 

Municipal ainda não chegou qualquer informação oficial sobre essa intenção de concentrar escolas e 

quanto ao IP8, não lhe poderemos chamar IP, pois não passou de projeto, o que existe é a EN260 e não 

há qualquer informação em concreto sobre a intervenção que o Governo pretende fazer nessa estrada.  

Sobre a questão relacionada com a saúde, refere que é uma área onde há já algum tempo que existem 

problemas, existe de facto uma necessidade de médicos de família e já houve uma reunião com os 

responsáveis do centro de saúde e a autarquia disponibilizou-se para colaborar no que seja necessário, 

mas não dispõe de casas de função para ceder a médicos que eventualmente queiram vir morar para 

Serpa, como foi pedido pelo centro de saúde. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Margarida Monge e começou por perguntar se está prevista a requalificação do parque 

infantil de V.V.Ficalho, que está em péssimas condições, além de que não dispõe de equipamentos para 

crianças até aos três anos.  

Diz ainda que existe uma família em Ficalho, que tem três filhos deficientes, que estão os três em cadeiras 

de rodas e sabe que a Câmara já fez obras na habitação para melhorar as condições de vida daqueles 

jovens e a comunidade em geral tem ajudado como pode, mas questiona se não seria possível fazer mais 

em prol desta família e até de outras crianças do concelho, através do apetrechamento de uma sala com 

equipamentos de fisioterapia, onde as crianças poderiam ter apoio nessa área com regularidade, uma vez 

que é das poucas coisas que se pode fazer para melhorar a sua condição física. ---------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que essa família teve o apoio da Câmara Municipal, através de uma melhoria 

significativa na sua habitação, em que os jovens já podem circular dentro de casa com as cadeiras de 

rodas, dispõem de WC adaptado para uso de deficientes e tem ainda a autarquia acompanhado esta 

família na obtenção de apoios para deslocação ao estrangeiro e apoia ainda no transporte, com a recolha 

dos big bag com as tampinhas e respetiva entrega na Resialentejo.  

Sobre os equipamentos de fisioterapia, diz que eles existem em Serpa e que devemos solicitar junto das 

respetivas entidades competentes para que os coloquem em funcionamento e se possa dar resposta às 

necessidades dessas crianças e da população em geral.  

Sobre o parque infantil, diz que ele está a ser utilizado pela população em geral, mas como está junto ao 
pré-escolar, os seus equipamentos estão vocacionados para crianças dos 3 aos 6 anos e estamos a 
estudar a possibilidade de se conseguir um financiamento para se fazer uma requalificação desse parque.  
 
Interveio ainda o Sr. Domingos Godinho para dizer que se deveria também chamar a atenção do poder 
central para a situação das nossas estradas, bem como para o problema da saúde e da educação.  
 
Seguiu-se a Sr.ª Rita Paulino que perguntou em que situação se encontra o processo do karting, tendo o 

Sr. Presidente respondido que existe um consórcio espanhol e sueco que adquiriu os terrenos e tem 

intenção de comprar ainda mais, para ampliação das infraestruturas e implementação de um projeto de 

construção de equipamentos de apoio ao karting, bem como ampliação da pista e da zona de receção, a 

construção de um centro de desenvolvimento tecnológico de automóveis elétricos e um hotel, num 

investimento total de cerca de 30 milhões de euros. A Câmara Municipal já promoveu uma reunião entre 



 

 Ata n.º 26/2019 – Reunião de 11 de dezembro     

31 

 

os promotores e a CCDR para analisarem a possibilidade de obter algum financiamento para esse projeto, 

que pretendem implementar em quatro fases. --------------------------------------------------------------------------------  

 

Usou ainda da palavra o Sr. José Valente, começando por dizer que os partidos que já estiveram no 

Governo, têm mais obrigação de prestar as ajudas necessárias, quer nas vias de acesso, quer na área da 

saúde, do que os restantes partidos.  

Levantou ainda a questão da limpeza das ervas na via pública, referindo que concorda com o facto de não 

ser usado produto químico, mas é necessário que sejam usadas alternativas eficazes, para evitar a sua 

propagação e lembra o facto de que, antigamente, as pessoas tinham o hábito de arrancar as ervas junto 

às suas habitações e isso contribuía para minorar o problema da propagação das ervas. Alerta ainda para 

o facto do ecoponto de recolha de óleo usado, estar sempre muito cheio e os recipientes, por vezes, 

rompem-se e vertem óleo para a rua. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente lembrou que a recolha dos contentores de lixo reciclável é da competência da 

Resialentejo, mas irá solicitar que seja colocado mais um contentor, para evitar esses problemas de lixo 

na rua, junto aos ecopontos. A Câmara também está a implementar um sistema de recolha dos 

recicláveis, diretamente junto dos espaços comerciais, para evitar a acumulação de lixo nos contentores e 

libertar assim espaço para os munícipes colocaram o lixo doméstico. 

Quanto às ervas, diz que a câmara já dispõe de uma máquina que usa o vapor para matar as ervas, 

também já contratou uma empresa do concelhio para fazer o corte das ervas em determinadas zonas e 

estamos a pensar, a curto prazo, fazer novas experiências, que possam no futuro ser mais eficazes.  

 

O Sr. Bento Godinho, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, usou da palavra para 

agradecer a presença do Órgão Executivo nesta freguesia, bem como aos munícipes presentes e prestou 

mais alguns esclarecimentos no que diz respeito aos irmãos deficientes que vivem nesta freguesia. 

Informa que têm sido estabelecidos contatos com a Cercibeja para ajudar também na parte da sua 

integração profissional, mas é uma situação muito complicada, devido à distância entre Ficalho e Beja e a 

Cercibeja não tem possibilidades financeiras de custear as despesas com o táxi e as entidades com 

responsabilidades no que se refere a apoios, nomeadamente com o transporte, também não tem sido fácil 

de resolver esse assunto, mas havendo uma certa pressão, poderemos chegar a alguma conclusão.  

 

Interveio, por fim, o Sr. José Maria Louzeiro para recordar o pedido que já tinha apresentado numa 

anterior reunião da Câmara Municipal, para colocação de um ecoponto junto à Sociedade Recreativa de 

Vales Mortos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto no n.º 4 

do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em minuta, por unanimidade, 

os seguintes assuntos:  

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

2. Pedidos de autorização de queimadas 

3. Licenças de recinto improvisado 

4. Alteração n.º 20 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

5. Alteração n.º 21 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

6. Alteração n.º 22 ao Orçamento e alteração n.º 13 ao Plano Plurianual de Investimentos  

7. Os Filhos de Lumière – Associação Cultural – Proposta de atribuição de subsídio 

8. Sociedade Filarmónica de Serpa – Proposta de apoio financeiro 

9. Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vila Nova de S.Bento – Proposta de apoio 

financeiro  

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

11. Sport Clube de Serpa Patinagem Artística – Proposta de apoio financeiro  

12. Estágio Internacional Mozart Campus – Proposta de apoio  

13. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 5.ª fase 

14. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do Jardim, n.º 1 em Serpa – Anúncio 

n.º54374/2019 

15. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2020 

16. Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social – Adenda ao protocolo 

17. Certificação de nome de rua em Vila Nova de S.Bento (Rua do Norte) 

18. Certificação de nome de rua em Brinches (Rua do Oriente) 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h50 da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º do 

Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

 

  O Presidente da Câmara           A Secretária 

                                                            
         ______________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                        Anabela Baleizão Cataluna 
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