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ATA N.º 6/2020 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 18 de março de 2020 
  

 

 

Presenças 

 

Vereadores  

Carlos Alberto Bule Martins Alves, que 

presidiu 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
Sr.Presidente da Camara, Tomé Alexandre Martins Pires e Sr. Vereador Manuel Francisco 
Carvalho Soares 
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ATA N.º 6/2020 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 18 

DE MARÇO DE 2020 

   

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, 

no dia 18 de março de 2020, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos 

termos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

Aprovação da Ata n.º 5/2020 

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

setembro, colocou-se à consideração a ata n.º 5, relativa à reunião realizada no dia 4 

de março, 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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Resialentejo – Ampliação do canil/gatil intermunicipal  

3. Resialentejo – Regulamento de serviço de gestão de resíduos urbanos 

4. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 aos prédios 

sito na Rua de Mértola, n.º 38 e n.º 40, em Serpa – Requerente: Ana Maria 

Nobre Neves Salgueiro  

5. APA – Agência Portuguesa do Ambiente - Proposta de adesão à campanha “Por 

um País com Bom Ar” 

6. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio rústico “Pego dos 

Cavalos”, em Vila Verde de Ficalho – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

7. Constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua João Tiago Coelho, 

n.º 72 e 74, em Pias – Requerente: Isabel Luzia Mendes Marcos Ramos 

8. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Proposta de apoio financeiro 

para realização do V Trail Ribeira de Limas  
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9. Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – Proposta de 

trabalhos adicional 1 

10. Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – Revisão de 

preços n.º 2 (provisória) 

11. Greenpellet, Ldª – Segunda alteração ao contrato promessa de arrendamento 

para fins não habitacionais  

12. Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa – Proposta de subsidio  

13. União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Proposta de 

atribuição de subsidio  

14. União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) - Projeto de construção 

de um Centro de Apoio às Atividades Socioculturais e Desportivas, em Vales 

Mortos 

15. Alteração de reuniões da Camara Municipal 

16. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA  

 

1. 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 

Serpa 

3080 

2020.03.04 

Festa Ladies Night 

Dia 7 de março 

Espaço Wasabi 

 

Ruido 

 

20,00€ 

 

Associação Cultural e 

Recreativa de Santa 

Iria  

3333 

2020.03.06 

Desobstrução de 

canalização de esgoto 

no Centro Cultural de 

Santa Iria 

 

----- 

 

 

33,43€ 

Joaquim Bento Lameira 

e Silva Dorotea  

2788 

2020.02.28 

Solicita isenção de 

pagamento de taxas de 

utilização das piscinas 

municipais, justificado 

através de declaração 

do Centro Nacional de 

Pensões, emitida em 

2020.01.22 e atestado 

médico, emitido em 

2020.02.27 pela Dr.ª 

Utilização 

das 

piscinas 

coberta e 

descoberta 

 

---- 
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Inês Duran, com a 

necessidade de prática 

de natação de 2 horas 

por dia, para efeitos 

terapêuticos.   

 

 

2. Resialentejo – Ampliação do canil/gatil intermunicipal  

Através de oficio datado de 22 de janeiro do corrente ano, a Resialentejo, E.I.M., refere 

que, em dezembro de 2019, foi lançado o concurso público para a empreitada de 

ampliação do canil/gatil da Resialentejo, tendo o mesmo ficado deserto. 

Os motivos para o desfecho do concurso, foi que o valor base de 210.000€ se revelou 

insuficiente, tendo sido necessário solicitar ao projetista uma atualização de preços, 

que tem vindo a aumentar nos últimos tempos. 

O custo atualizado para este projeto é de 260.000€, sendo que a Resialentejo dispõe 

de um fundo de maneio de 68.783,14€. O valor a ser assegurado pelos municípios é de 

191.216,90€. 

A formula encontrada para dividir o investimento pelos municípios associados, foi a 

utilizada na divisão dos custos de exploração do CAGIA, em que 40% do valor é 

dividido de igual forma por todos e os restantes 60% dividido com base na população, 

desta forma: 

 

 
 

Para que a Resialentejo possa dar seguimento ao projeto de ampliação, é necessário 

que cada município emita novamente uma declaração e concordância, em que se 

compromete a financiar a parte que lhe é devida.  
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Referem ainda que a ampliação do CAGIA poderá eventualmente implicar a 

contratação de mais um funcionário e como consequência o aumento dos custos de 

exploração. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta de 

ampliação do canil/Gatil (CAGIA) da Resialentejo, pelo valor estimado de 260.000€ 

(duzentos e sessenta mil euros) e assegurar a respetiva comparticipação desta 

autarquia, no valor de 21.870,73€ (vinte e um mil, oitocentos e setenta euros e setenta 

e três cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. Resialentejo – Regulamento de serviço de gestão de resíduos urbanos 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, enviada pela Resialentejo, através de 

oficio datado de 27 de fevereiro do corrente ano, respeitante ao regulamento de serviço 

e gestão de resíduos urbanos:  
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 Deliberação 

Na sequência da deliberação proferida pela Câmara Municipal, em reunião de 6 de 

fevereiro de 2019, foi deliberado, por unanimidade, de acordo com o artigo 33º, n.º 1, 

alínea k), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Regulamento de Serviços 

da Resialentejo, que consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante e 

submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------- 
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4. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 aos prédios 
sito na Rua de Mértola, n.º 38 e n.º 40, em Serpa – Requerente: Ana Maria Nobre 
Neves Salgueiro  

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: ----------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de 

vistoria, acima transcrito. -------------------------------------------------------------------------------- 
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5. APA – Agência Portuguesa do Ambiente  - Proposta de adesão à campanha 

“Por um País com Bom Ar” 

A Agência Portuguesa do Ambiente, em email datado de 13 de fevereiro, refere que o 

Dia Nacional do Ar, que se comemora a 12 de abril, foi instituído pela Resolução de 

Conselhos de Ministros n.º 64/2019, de 10 de abril e tem como objetivo destacar a 

importância da qualidade do ar e sensibilizar a população para a necessidade de 

proteger este recurso indispensável à vida. 

A APA, em colaboração com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional e as Câmaras Municipais, tem vindo a levar a cabo a campanha POR UM 

PAÍS COM BOM AR, com o objetivo de promover a proteção deste recurso, a sua 

melhoria de comportamentos individuais e coletivos através da implementação de 

medidas, a nível individual e organizacional.  

Pela proximidade com a população e pela capacidade de envolvimento, as autarquias 

são peças fundamentais para o sucesso desta iniciativa.  

Assim, convidam a Câmara Municipal de Serpa a juntar-se aos demais parceiros de 

campanha, através da assinatura de protocolo, que decorrerá numa cerimónia, com 

data prevista entre 13 e 17 de abril e em local a indicar brevemente. ----------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aderir à campanha da Associação 

Portuguesa do Ambiente, “Por um País com Bom Ar”. ------------------------------------------- 

 

 

6. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio rústico “Pego 

dos Cavalos”, em Vila Verde de Ficalho – Requerente: Joana Raquel Prior 

Neto 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datado de 18 de fevereiro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, emitir Parecer Favorável à constituição de compropriedade, na 

partilha a realizar por ÓBITO de João Lopes Marta e de Maria Vitória Paulino, do prédio 

rústico denominado "Pego dos Cavalos", sito ao artigo 187, da secção E, da freguesia 

de Vila Verde de Ficalho, com a área total de 4500 m2, a adjudicar, em partes iguais, 

aos herdeiros (netas), Catarina Isabel Paulino Marta Ascensão e Maria Vitória Paulino 

Marta Ascensão, por não se verifi0car que a referida transmissão vise ou dela resulte 

parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o 

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

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho. ---------- 
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7. Constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua João Tiago 

Coelho, n.º 72 e 74, em Pias – Requerente: Isabel Luzia Mendes Marcos 

Ramos 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datado de 9 do corrente mês de março, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável à constituição de Propriedade Horizontal do 

prédio urbano sito na Rua João Tiago Coelho n.º72 e 74, em Pias, inscrito na matriz 

urbana sob o art.º2798 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

n.º5034/20191115, com área total de 274,85m2, área coberta de 231,75m2 e área 

descoberta de 43,10m2.  

O prédio é constituído por um edifício de um piso, destinado a habitação e comércio, 

perfazendo duas frações autónomas, distintas, independentes e isoladas entre si, todas 

com saída para a via pública, reunindo as condições exigíveis para ser submetido ao 

regime de propriedade horizontal, conforme as frações que se descrevem:  

 

Fração A: Rés-do-chão, com entrada pela Rua João Tiago Coelho, n.º74, destinada a 

habitação de tipologia T2, composta por dois quartos, uma cozinha, uma sala, uma 

instalação sanitária, uma circulação, quatro arrumos e uma marquise. Esta fração tem 

área de implantação e de construção de 226,35m2 e uma área de logradouro de 

43,10m2.  

Permilagem: 800 ‰  

 

Fração B: Rés-do-chão, com entrada pela Rua João Tiago Coelho, n.º72, destinada a 

Comércio, composta por uma sala, cozinha e duas instalações. Esta fração tem área 

de implantação e de construção de 48,50m2.  

Permilagem: 200 ‰ 

 

Áreas comuns às frações:  

As frações A e B apresentam em comum a cobertura, lajes de teto/pavimento, paredes 

resistentes e redes de infraestruturas.  

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

entre si, comunicando diretamente com o exterior, preenchendo, por conseguinte, os 

requisitos definidos nos artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil. ------------------------------ 

 

 

8. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Proposta de apoio 

financeiro para realização do V Trail Ribeira de Limas  

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.º 75/2013 de 12 de 

setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, foi deliberado, por 
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unanimidade, atribuir à Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria, um subsídio no 

valor de 608,00 € (seiscentos e oito euros), sendo um euro por participante, no V Trail 

Ribeira de Limas, realizado no dia 16 de fevereiro. ----------------------------------------------- 

 

 

9. Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – 

Proposta de trabalhos adicional 1 

Os Serviços Técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, em informação 

datada de 28 de fevereiro do corrente ano, refere que, no âmbito da empreitada 

“Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa” e na sequência do 

acompanhamento da execução dos trabalhos por parte do Setor de Apoio Técnico, 

verifica-se a existência de trabalhos adicionais, cuja proposta foi enviada a coberto do 

Ofício, sem ref.ª, de 29/01/2020 e com entrada nos nossos serviços no dia 07/02/2020 

com a ref. ª E/1695/2020. 

O valor da proposta, sem IVA, importa em 36.585,18€. 

Atendendo ao valor da proposta de trabalhos adicionais agora apresentada para efeitos 

de aprovação, o valor acumulado de trabalhos adicionais importa, sem IVA, em 

36.585,18€, que corresponde a, aproximadamente, 5,50% do valor do contrato. Esta 

percentagem está abaixo do limite, conforme o disposto no ponto 3 e 4 do artigo 376.º 

do CCP.  

 

NATUREZA E JUSTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos constantes desta proposta decorrem da necessidade, identificada durante 

o decorrer da empreitada e dentro do prazo em que era exigível a sua deteção.  

Os trabalhos são enquadrados como suprimento de erros e omissões e são 

indispensáveis à execução da empreitada, não podem ser técnica e economicamente 

separados do objeto do contrato sem inconvenientes graves para o Dono de Obra.  

 

Datas importantes do procedimento (fase de execução): 

Data da Consignação:  10-01-2018 

Comunicação de aprovação do PSS: 17-01-2018 

Prazo da Obra: 

Inicial – 366 dias; 

Prorrogações –  336 dias; 

Data Final Previsível com prorrogação – 20-12-2019 

 

Os trabalhos agora formalizados pelo adjudicatário resultam de um processo longo de 

negociação entre as partes. A execução destes trabalhos são uma necessidade da 

empreitada e na falta de acordo entre as partes o empreiteiro, desde que os trabalhos 

sejam ordenados pelo Dono da Obra, não pode recusar a sua execução conforme o 

disposto no ponto 1 do artigo 376.º do CCP. É certo que não existiu uma ordem de 
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execução, mas sendo uma necessidade da obra o adjudicatário optou pela sua 

execução por forma a não interferir com o andamento dos trabalhos. Peço ainda que se 

considere a prorrogação do prazo até à formalização do contrato adicional. 

 

ENQUADRAMENTO LEGAL 

A situação exposta na presente informação e parecer da fiscalização externa são 

enquadráveis como erros e omissões do projeto, conforme o ponto 1 do artigo 61º. do 

DL 18/2008, de 29 de janeiro, na redação em vigor à data da abertura do presente 

procedimento. 

De acordo com o disposto no ponto 6 do artigo 378.º do CCP caso os erros ou 

omissões decorram do incumprimento de obrigações de conceção assumidas por 

terceiros perante o dono da obra deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o 

direito que lhe assista de ser indemnizado por parte destes terceiros. 

O dono da obra dispõe de 10 dias para se pronunciar, podendo apresentar uma 

contraproposta se não aceitar a proposta do empreiteiro, considerando-se a proposta 

aceite se este não efetuar nenhuma comunicação, conforme o nº 3 e 4 do artigo 373º. 

do DL 18/2008, de 29 de janeiro. 

 

CONCLUSÃO 

Pelo exposto e pela seguinte ordem, propõe: 

- Que o processo seja presente à Subunidade de Gestão Financeira, para efeitos de 

cabimento; 

A aprovação em reunião da Câmara Municipal, dos trabalhos adicionais apresentados, 

respetivas quantidades e preços unitários. 

 

Em situação de aprovação de tais trabalhos, propõe que: 

- Seja celebrado o respetivo contrato adicional; 

- Para os devidos efeitos, a situação seja comunicada à(s) entidade(s) que 

comparticipa(m) a mesma, se aplicável. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos 

adicionais acima expostos, respeitantes à obra de reabilitação e refuncionalização do 

mercado Municipal de Serpa e aprovar a prorrogação do prazo, até à formalização do 

contrato adicional. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – Revisão 

de preços n.º 2 (provisória) 

Os Serviços Técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, em informação 

datada de 27 de fevereiro do corrente ano, referem que, dando cumprimento ao 
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estipulado na Cláusula Décima do Contrato da Empreitada, ao estipulado nos Artigos 

282º, 300º e 382º do Código dos Contratos Públicos e ao estipulado no Art. 15º do 

Decreto-Lei n.º 06/2004, de 06 de janeiro, apresentam o cálculo da revisão de preços 

n.º 02 (provisória), referente aos trabalhos executados e faturados até dezembro de 

2019, pelo adjudicatário, no âmbito da empreitada referida em epígrafe, cujo valor, sem 

IVA, é de 17.524,11€. A este valor deve ser descontado o valor de anteriores revisões 

de preços no valor de 12.599,04€, sem IVA, o que perfaz o valor de 4.925,07€. 

 

Referem que se trata de um cálculo provisório, respeitante aos trabalhos executados 

no período compreendido entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019, e na data do 

cálculo apenas são conhecidos os índices até ao mês de junho de 2019, e referem 

ainda que o mesmo se encontra validado pela fiscalização externa, pelos respetivos 

serviços da autarquia e pelo adjudicatário. 

Logo que sejam conhecidos os índices definitivos, será submetida à aprovação o 

cálculo da revisão de preços definitiva. 

Informam ainda que, para efeitos de cabimentação da verba correspondente à revisão 

de preços, o valor da revisão de preços definitiva, normalmente é superior ao valor da 

revisão de preços provisória, não sendo possível na presente data quantificar esse 

valor e que à data do cálculo existiam trabalhos por faturar pelo que não estão 

incluídos no mesmo.  

Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, o calculo da revisão de preços. 

 Deliberação  

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a revisão de preços n.º 2 

(provisória), referente aos trabalhos executados e faturados até dezembro de 2019, 

pelo adjudicatário, no âmbito da empreitada de reabilitação e refuncionalização do 

Mercado Municipal de Serpa, cujo valor, sem IVA, é de 17.524,11€. A este valor deve 

ser descontado o valor de anteriores revisões de preços no valor de 12.599,04€, sem 

IVA, o que perfaz o valor de 4.925,07€. ------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Greenpellet, Ldª – Segunda alteração ao contrato promessa de 

arrendamento para fins não habitacionais  

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em 11 do corrente mês de março, 

informa que o lote 30 da Zona Industrial de Serpa foi atribuído à Sociedade 

GreenPellet, Lda. por deliberação da Câmara Municipal de Serpa, de 10 de julho de 

2019; 
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No seguimento da atribuição deste lote e tendo em conta que, para o desenvolvimento 

do projeto, é necessário uma parcela de terreno com a área estimada de 14.000 

quadrados nas imediações do referido lote, propriedade do município, foi aprovada na 

reunião de Camara Municipal de 21 de agosto de 2019,  a celebração com a referida 

sociedade do contrato promessa de arrendamento de prédio urbano para fins não 

habitacionais e a respetiva minuta, tendo sido o contrato assinado a 28 de agosto de 

2019; 

Posteriormente, foi solicitado pela Sociedade GreenPellet, Lda. a alteração parcial da 

cláusula 3ª deste contrato, com o objetivo de ficar condicionada a outorga do contrato 

ao início efetivo da obra de construção do edifício industrial, tendo sido aprovada esta 

alteração em reunião de Câmara realizada a 2 de outubro de 2019, com assinatura do 

contrato a 16 de outubro de 2019; 

Solicita agora a Sociedade Greenpellet, Lda. através de e-mail datado de 12 de 

fevereiro de 2020 que seja feito um novo aditamento ao contrato, com a alteração da 

clausula 2ª (finalidade),de forma a que fique evidenciado que a área em causa, junto ao 

lote atribuído, servirá também para “parque de matérias primas”, uma vez que na 

redação inicial apenas consta como finalidade exclusiva “a instalação de uma central 

fotovoltaica”. Esta situação, embora esteja patente na informação enviada para a já 

mencionada deliberação da reunião de Câmara de 21 de agosto, não está no texto da 

minuta aprovada. 

Assim, sugere que seja efetuado o aditamento ao contrato promessa, com a alteração 

da redação da cláusula 2ª, que passaria então a ter a seguinte redação: 

Cláusula 2ª 

( finalidade) 

"A parcela de terreno prometida arrendar tem por finalidade exclusiva a instalação de 

uma central fotovoltaica, destinada a servir a atividade industrial/comercial da Segunda 

Contraente, bem como o armazenamento de matérias-primas, não lhe podendo ser 

dado outros fins ou usos sem expressa autorização por escrito do Primeiro Contraente. 

 

Tendo em consideração o disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) e no artigo 33, nº 

1, alíneas g) e ff) do anexo I do Decreto-lei 75/2013 de 12 de setembro (Regime 

Jurídico das Autarquias Locais), no âmbito do qual foi aprovada a celebração de um 

Contrato Promessa de arrendamento de prédio urbano para fins não habitacionais 

entre o município de Serpa e a Sociedade Greenpellet, Lda. cuja cláusula 2ª se 

pretende agora corrigir. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação  

De acordo com a informação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 

a segunda adenda ao contrato promessa de arrendamento para fins não habitacionais, 

celebrado com a Greenpellet, Lda. -------------------------------------------------------------------- 
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12. Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa – Proposta de 

subsidio  

Em conformidade com a proposta da Casa do Cante 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 ao Grupo Coral e Etnográfico da 

Casa do Povo de Serpa, um subsidio no valor de 1.000,00€ (mil euros), para aquisição 

de fardamento.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial 

n.º21494/2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

13. União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Proposta de 

atribuição de subsidio  

Na sequência da deliberação proferida na reunião da Câmara Municipal realizada no 

dia 26 de dezembro de 2019 e nos termos do artigo 25.º n.º 1 alínea j) da lei n.º 

75/2013, foi deliberado, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal a proposta de atribuição de um subsidio à União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), no valor de 18.950,00€ + IVA à taxa de 23%, para 

pagamento do projeto de arquitetura do Centro de Apoio às Atividades Socioculturais e 

Desportivas de Vales Mortos. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) - Projeto de 

construção de um Centro de Apoio às Atividades Socioculturais e 

Desportivas, em Vales Mortos 

Informa a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território que, analisados os 

elementos apresentados, sobre o processo acima designado, verifica-se que o projeto 

de arquitetura, bem como os projetos das especialidades, apresentado pela União de 

Freguesia de Serpa, cumprem os requisitos aplicáveis, pelo que, propõem que o 

projeto de construção de um “Centro de Apoio às Atividades Socioculturais e 

Desportivas”, no prédio rústico sito ao artigo 119 da secção GG, da União de Freguesia 

de Serpa, com área total de 2500 m², em Vales Mortos, seja enviado para reunião de 

Câmara para que seja emitido parecer, de acordo com o disposto no nº 2 artigo 7º do 

RJUE. 

Artigo 7.º RJUE  

Operações urbanísticas promovidas pela Administração Pública  

1 — Estão igualmente isentas de controlo prévio:  

a) As operações urbanísticas promovidas pelas autarquias locais e suas associações em área 

abrangida por plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do território;  
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2 — A execução das operações urbanísticas previstas no número anterior, com exceção das 

promovidas pelos municípios, fica sujeita a parecer prévio não vinculativo da câmara municipal, 

que deve ser emitido no prazo de 20 dias a contar da data da receção do respetivo pedido. 

 

De acordo com a memória descritiva do projeto de arquitetura:  

- Tem como objetivo a construção de um centro de apoio às atividades socioculturais e 

desportivas, realizadas no parque infantil e no circuito de manutenção, existentes no 

Jardim Publico, de Vales Mortos.  

- Tendo por base um terreno pertença da União das Freguesias de Serpa, Prédio 

Rustico art.º 119-GG – Vales Mortos, pretende-se construir um edifício caracterizado 

por 3 tipos distintos de utilização, sendo definido um espaço polivalente com uma sala 

de apoio que poderá ser utilizado em diversos eventos, instalações sanitárias publicas 

e um espaço de café/bar, de apoio ao parque infantil e ao circuito de manutenção.  

- Localizado na entrada principal do aglomerado urbano de Vales Mortos, afeto em 

Plano Diretor Municipal, parte aos Espaços Urbanos de Baixa Densidade, de nível 4, e 

parte afeto aos Espaços Verdes – área esta coincidente com a faixa de servidão non 

aedificandi o artigo já foi alvo de movimentação e modelação do terreno, sendo, no 

entanto, necessário adequar cotas à proposta que se pretende levar a efeito.  

- Verifica-se a existência de infraestruturas de telecomunicações, energia elétrica, 

águas e esgotos na proximidade.  

 

Face ao PDM de Serpa, o prédio em causa localiza-se em “Espaços urbanos de baixa 

densidade – nível 4” (zona edificada) e em “Espaços verdes” (zona de arranjos 

exteriores). Da análise à proposta apresentada, verifica-se que respeita o índice de 

ocupação do solo líquido de 70% e se enquadra nos artigos 51.º e 52.º do PDM de 

Serpa. 

 

Consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante, a planta de 

localização, a planta de piso e cobertura, a planta de implantação e a proposta de 

intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 7.º n.º2 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à execução das 

operações urbanísticas do projeto de construção de um Centro de Apoio às Atividades 

Socioculturais e Desportivas, em Vales Mortos, propostas pela União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria). ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

                                                                         Ata n.º 6 –  18/03 

 
 
2020 

 

 20 

 

15. Alteração de reuniões da Câmara Municipal  

Como medida preventiva perante a situação de pandemia, originada pelo COVID-19 e 

nos termos do artigo 40.º n.º 4 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por 

unanimidade, cancelar a reunião pública da Câmara Municipal, agendada para o 

próximo dia 1 de abril e a reunião agendada para o dia 15 de abril, é alterada para o dia 

22 de abril, pelas 9h30. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 51, 

referente ao dia 17 de março do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 

812.195,74€ (oitocentos e doze mil, cento e noventa e cinco euros e setenta e quatro 

cêntimos) e 183.907,74€ (cento e oitenta e três mil, novecentos e sete euros e setenta 

e quatro cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

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

 

No período de intervenção dos eleitos, usou da palavra o Sr.Vice-Presidente, que 

começou por fazer referência às medidas que a autarquia tem vindo a tomar no âmbito 

da pandemia do Covid-19, nomeadamente o cumprimento das normas estipuladas pela 

Direção Geral de Saúde, as reuniões efetuadas no âmbito da CIMBAL, com a 

autoridade de saúde e as forças de segurança. Referiu ainda que foi divulgada uma 

nota de imprensa a informar que a Câmara Municipal irá responsabilizar-se pelo 

pagamento integral do vencimento dos funcionários da autarquia e foi, entretanto, 

decidido que será extensivo a todos os funcionários e informa ainda que, nesse 

sentido, será apresentada uma proposta, com agendamento para a próxima reunião do 

Órgão Executivo, da qual deseja que exista um acordo unânime, face à situação que 

todos estamos a viver, com os problemas causados por esta pandemia e espera que a 

nível legal não haja algum impedimento.  

Informou ainda que, na reunião que se realizou na CIMBAL, informou que a Câmara de 

Serpa pretendia tomar esta medida em relação ao vencimento dos funcionários e 

houve logo algumas autarquias que concordaram e disseram que iriam tomar a mesma 

atitude.  

Informou ainda que os trabalhadores irão começar o teletrabalho, para todos os 

serviços em que isso seja possível e para os restantes será efetuada jornada continua, 

das 8h00 às 14h00, com meia hora para almoço e para os funcionários do parque de 

máquinas será das 7h00 às 13h00.  

Também deu conhecimento que estava agendada a reunião, que a Câmara tinha 

solicitado com o Ministro da Educação sobre a Escola Secundária, mas foi 

desmarcada, face à situação de pandemia que o País vive. ------------------------------------ 
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A Sr.ª Vereadora Odete Borralho informou ainda do acompanhamento que os 

respetivos serviços da autarquia têm vindo a fazer no âmbito da ação social e 

educação. Realizaram-se reuniões com os diretores dos agrupamentos de escola do 

concelho e em todos os edifícios foram sinalizadas salas de isolamento. Foi ainda 

referido pelos diretores, a eventual necessidade de um subsidio extra, caso seja 

necessário contratar mais auxiliares para ficar com as crianças e em relação aos 

refeitórios, se houver situações de emergência será feita essa gestão, e entretanto, a 

autarquia vai acompanhando a situação, dia-a-dia.  

Informou ainda que a Câmara está a organizar uma Rede de Apoio Social, 

nomeadamente de apoio aos idosos, quer em termos de alimentação, quer de 

medicamentos, em colaboração com a GNR que já tem uma linha de apoio que sinaliza 

os idosos mais isolados, e em colaboração com as IPSS’s e as Juntas/Uniões de 

Freguesia e vão também ser disponibilizados à população, os números de telefone de 

todos os estabelecimentos que venham a aderir à Rede, bem como os contactos da 

linha de apoio em funcionamento todos os dias. -------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho informou também das reuniões efetuadas com os 

trabalhadores do parque de máquinas, também para os sensibilizar da obrigação 

moral, em caso de necessidade, de se ajudar a população idosa e as IPSS’s se 

entrarem em colapso e foi bem aceite por todos. 

Relativamente a algumas questões que tinham sido levantadas na última reunião do 

Órgão Executivo, realizada em Pias, pelo munícipe José Maria Louzeiro, prestou 

alguns esclarecimentos adicionais, às respostas que foram logo na altura, dadas pelo 

Sr. Presidente da Câmara. Em relação ao ecoponto para a localidade de Vales Mortos, 

já no dia 3 de fevereiro, tinha sido solicitado à Resialentejo, a possibilidade de se 

colocar no Largo da Sociedade Recreativa e no dia 11, recebemos a informação da 

Resialentejo de que no dia 12 de fevereiro seria colocado uma ilha na Unidade de 

Cuidados Continuados e as restantes ilhas, para Vales Mortos e Vila Verde de Ficalho 

seriam posteriormente colocadas onde a Câmara tinha solicitado. 

No entanto, o Sr. Vereador solicitou que a Resialentejo colocasse logo os três 

ecopontos no mesmo dia e hoje ligou ao Sr. José Maria Louzeiro a informar sobre este 

assunto.  

 

Seguem-se as mensagens trocadas por email, entre a Câmara e a Resialentejo:  
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Em relação ao assunto da iluminação pública, abordado pelo munícipe Sr.Domingos 
Godinho e em complemento ao esclarecimento do Sr. Presidente, informa que no dia 5 
de março, pelas 14h00 realizou-se uma reunião com o Eng.º Norberto Carvalheiro, da 
EDP  para análise de assuntos relacionados com a iluminação no concelho, ruas mal 
iluminadas, necessidade de aumento de potência nalgumas ruas, bem como o reajuste 
do horário, igual para todas as freguesias. Ficou acordado que seria agendada uma 
visita noturna ao nosso concelho e seria efetuada uma reunião técnica trimestral.  
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Sobre as obras na Estrada da Pipa, o Sr. Vereador Francisco Godinho, diz que o 

trabalho não ficou a meio, os buracos foram tapados, o que não está feito, foi o 

decorrente da abertura de uma vala para a adução da água do Enxoé a Moura, por 

parte das Águas do Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Paula Pais que começou a sua intervenção reforçando 

que, as preocupações apresentadas pelo Vice-Presidente Carlos Alves são também as 

suas preocupações.  Refere que compreende que as decisões tomadas até ao 

momento sejam as articuladas com as diretivas da Direção Geral da Saúde e com a 

CIMBAL, porque, é de prudente todos estarmos articulados, todos remarmos para 

mesmo lado. Refere ainda que, compreende que a situação, prende-se com decisões 

que por vezes não são tomadas de ânimo leve, mas é nosso dever e o dever de todos 

os munícipes, respeitar o trabalho de quem está no comando. Acrescenta que 

pessoalmente, tem tentado sensibilizar as pessoas para a necessidade do 

cumprimento das regras emanadas da DGS, da autarquia e para a necessidade das 

pessoas ficarem em casa. Relativamente a medidas já tomadas, refere que concordou 

com o encerramento das escolas, mas também reconheceu a importância em manter 

salas abertas para acolher os filhos dos que neste momento estão na primeira linha de 

apoio, assim como a necessidade em fornecer o almoço a alunos carenciados, 

apontado que, não será esta a realidade no nosso concelho, mas infelizmente, noutros 

concelhos este apoio é imprescindível. Por exemplo no Agrupamento de Escolas nº1 

de Serpa, a diretora fez uma escala com o nome de alguns professores, caso seja 

necessário prestar este apoio aos alunos e que até então ainda ninguém recorreu a 

esse apoio. 

Sobre a reunião com o Ministro da Educação, compreende que a mesma tenha sido 

cancelada, reforçando a prioridade deste momento. Diz ainda que os eleitos da maioria 

no Órgão Executivo, terão o apoio dos eleitos do PS para decisões que precisem 

tomar. Estarão sempre ao dispor quer para assuntos relacionados com o COVD-19 , 

quer para outros assuntos e reforça o vosso apoio ao voluntariado, face à Rede de 

Apoio Social que se está a organizar.  

Sobre a questão dos vencimentos, diz que concorda com as medidas implementadas 

pelo município, pois todos conhecemos alguma da realidade das famílias do nosso 

concelho e de quanto esta pandemia poderá agravar essa situação, salientando que 

possivelmente, não haverá impedimento legal, face à situação que o País vive.  

Deixa ainda a sua preocupação com a população imigrante que vive no nosso 

concelho. Sobre esta questão o Sr. Vice-Presidente disse que o assunto está a ser 

tratado em colaboração com a Proteção Civil, existindo já espaços preparados, mais 

longe da área residencial (pavilhão multiusos) e vai ser analisado com a Escola 

Profissional de Desenvolvimento Rural, a possibilidade de uso da residência de 
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estudantes, caso seja necessário, pelo que, em colaboração com a proteção civil e 

autoridade sanitária, existem condições de isolar logo algum caso positivo que possa 

surgir. 

 

Sobre esta questão, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho referiu ainda que o assunto 

também está a ser tratado no âmbito do Centro Local de Atendimento ao Emigrante e 

com os Mediadores Interculturais e já houve distribuição de flyers com regras de 

segurança, com respetiva tradução para os emigrantes romenos e estamos também 

em contacto com as entidades que gerem estes projetos, que têm uma linha de apoio e 

tenta-se desta forma que esta comunidade não fique isolada. ---------------------------------- 

 

 

O Sr. Vice-Presidente manifestou ainda a sua satisfação pelas entidades e pessoas a 

titulo individual que se estão a voluntariar para apoiar a autarquia naquilo que venha a 

ser necessário e dá como exemplo a Cooperativa Agrícola de Brinches e alguns 

agricultores que já disponibilizaram os seus tratores e os pulverizadores e até a mão-

de-obra, para a desinfeção das ruas, se for necessário, estando já a autarquia a 

contactar as respetivas entidades, para saber as doses adequadas do produto a 

utilizar, para estar logo preparada e atuar de imediato, se a situação assim o exigir. 

 

O Sr. Vereador António Mariano também manifestou a sua concordância com a 

possibilidade de se pagar os vencimentos completos a todos os funcionários e 

manifestou a sua inteira disponibilidade para apoiar em tudo o que seja necessário e 

disse ainda que as medidas do plano de contingência estão a funcionar bem, com o 

empenho de todos.  

Em nome dos eleitos do Partido Socialista, apresentou ainda o seguinte Voto de 

Louvor, que se transcreve: 

 

VOTO DE LOUVOR 

 
Muitas vezes, as vicissitudes da vida intrometem-se no nosso caminho, querendo 
bloquear a nossa realização enquanto seres humanos de plenos direitos. 
Mas a grandeza e o heroísmo, são maiores quanto maiores forem as adversidades que 
enfrentamos. E que adversidade esta com que hoje nos deparamos. TODOS SEM 
EXCEÇÃO! Vivemos presentemente uma das situações mais preocupantes com que 
TODA a população mundial se deparou ao longo da sua vida.  
Hoje outros valores se levantam! Solidariedade, entreajuda, proteção, prevenção, 
empatia, responsabilidade, que devem constituir um imperativo neste momento de crise 
e emergência, em que a possibilidade de um cenário de contaminação alargada em 
meio público e institucional, são uma possibilidade real, entende-se da maior 
importância assegurar as condições de proteção a todos os cidadãos e trabalhadores!  
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Como alguns especialistas têm referido, vivemos num “cenário de guerra”, só que é 
uma guerra ainda mais complexa que as tradicionais porque pouco se sabe ainda 
sobre o nosso inimigo e ele pode estar presente no nosso melhor amigo, no nosso 
familiar próximo ou no nosso colega de trabalho. 
Neste momento, todas as recomendações são poucas para tentar evitar a propagação 
descontrolada desta doença causada pelo novo coronavírus – COVID 19.  
O comportamento generalizado das nossas comunidades perante esta nova ameaça 
tem sido exemplar, respeitando e levando a sério as recomendações das autoridades 
sanitárias, da autarquia e do governo, mas nunca será demais recordar que do nosso 
comportamento poderá depender a capacidade dos nossos serviços de saúde poderem 
cuidar dos que efetivamente venham a necessitar.  
No entanto, a vida não pára e não podemos todos ficar em casa como seria desejável.  
Existe um conjunto de estruturas que têm que estar na linha da frente e continuar a dar 
resposta, garantindo a continuidade do trabalho em áreas e organizações essenciais. 
Muitos são os que têm de continuar a trabalhar, seja para manter em funcionamento os 
serviços essenciais, como para garantir o fornecimento e abastecimento dos bens que 
precisamos para viver. Competirá assim às entidades patronais, sejam elas públicas ou 
privadas, adotar as medidas internas que salvaguardem a saúde, o bem-estar dos seus 
colaboradores, promovendo o teletrabalho, sempre que possível, desfasando horários 
e alterando rotinas de atendimento por forma a limitar o contacto entre as pessoas.  
Este é um desafio sem rosto e sem cores políticas! A tantos e tantas que dão a cara no 
combate a esta luta desigual, através do seu espírito de missão, da sua competência e 
da sua entrega, impõe-se um profundo sentido de gratidão! Aos que trabalham nos 
mais variados sectores para garantir o nosso bem estar, aos profissionais de saúde, 
aos bombeiros, profissionais das IPSS, às forças de segurança, sem esquecer os 
trabalhadores do nosso município. A todos os que diariamente continuam no seu posto 
de trabalho a dar o seu melhor em prol da sua comunidade com os quais contamos 
para sairmos desta situação vencedores, o nosso muito obrigado!  

A todos os nossos munícipes uma palavra de profundo agradecimento! Que grande 
sentido de responsabilidade têm demonstrado!  
Aos nossos jovens que de uma forma ou de outra, por todo o concelho têm revelado o 
seu melhor lado enquanto seres humanos… Dar-se aos outros, aos mais vulneráveis 
protegendo-os e colaborando ativamente para o seu bem-estar, fazendo a 
DIFERENÇA na vida de alguém! 
 
Fica uma mensagem de ESPERANÇA e de POSITIVIDADE! Não é fácil o momento 
que atravessamos, mas JUNTOS, com sentido de responsabilidade, olhando por nós e 
pelos outros, protegendo e protegendo-nos, É POSSÍVEL! 
 

Estamos juntos nisto e vamos sair juntos disto! 
Serpa, 18 de março de 2020 

Os Vereadores do Partido Socialista» 
 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 
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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:  

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Resialentejo – Ampliação do canil/gatil intermunicipal  

 Resialentejo – Regulamento de serviço de gestão de resíduos urbanos 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 aos prédios 

sito na Rua de Mértola, n.º 38 e n.º 40, em Serpa – Requerente: Ana Maria 

Nobre Neves Salgueiro  

 APA – Agência Portuguesa do Ambiente - Proposta de adesão à campanha “Por 

um País com Bom Ar” 

 Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio rústico “Pego dos 

Cavalos”, em Vila Verde de Ficalho – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua João Tiago Coelho, 

n.º 72 e 74, em Pias – Requerente: Isabel Luzia Mendes Marcos Ramos 

 Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Proposta de apoio financeiro 

para realização do V Trail Ribeira de Limas  

 Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – Proposta de 

trabalhos adicional 1 

 Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – Revisão de 

preços n.º 2 (provisória) 

 Greenpellet, Ldª – Segunda alteração ao contrato promessa de arrendamento 

para fins não habitacionais  

 Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa – Proposta de subsidio  

 União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Proposta de 

atribuição de subsidio  

 União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) - Projeto de construção 

de um Centro de Apoio às Atividades Socioculturais e Desportivas, em Vales 

Mortos 

 Alteração de reuniões da Camara Municipal  
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O Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15h30 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 Vice-Presidente da Câmara    A Secretária 

                                                   
         ______________________________      __________________________ 

 (Carlos Alberto Bule Martins Alves)  Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 6/2020 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 18 de março de 2020 
 

 

 

ANEXO 1 – Projeto de construção de um Centro de Apoio às Atividades Socioculturais e 

Desportivas, em Vales Mortos - Planta de localização,  planta de piso e cobertura, 

planta de implantação e proposta de intervenção. 

 

 
 

 


