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ATA N.º 16/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 4 DE AGOSTODE 2021 

  

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 4 de 

Agosto de 2021, pelas catorze 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 15/2021 

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 15, relativa à reunião realizada no dia 21 de julho, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a alteração proposta pelo Sr. Vereador Manuel Soares numa 

das suas intervenções e com a abstenção do Sr. Vereador Carlos Alves, por não ter participado na reunião.  

 

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

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

assuntos:  

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Eleições autárquicas – Locais para afixação de propaganda eleitoral  

3. Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – Suspensão de trabalhos – Ratificação  

4. Proposta de aquisição de lotes de terreno n.º 19 e n.º 20 do Loteamento de Cabeço de Azinho, em A-

do-Pinto/Direito de preferência 

5. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Fundamentação para a formação de 10 turmas de 1.º ciclo 

na Escola Básica Abade Correia de Serra 

6. Experimentáculo – Associação Cultural – Pedido de apoio para Intercâmbio/2021 

7. II Festival Território Hospitalário – Comparticipação da Câmara Municipal  

8. Instituto Politécnico de Beja – Pedido de apoio para projeto musical sobre o Baixo Alentejo 

9. Proposta de apoio para obras de conservação da cobertura da Creche Jardim Nossa Senhora da 

Conceição  

10. Empreitada de requalificação das Ruas do Outeiro e da Bica em Vila Verde de Ficalho – Pedido de 

prorrogação  

11. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 ao prédio sito na Rua dos Farizes, n.º 11 em Serpa  

12. Pedido de parecer sobre isenção de I.M.T. e I.S. para aquisição de prédios confinantes (artigos 12, 

13 e 176 secção Q, freguesia de Pias) – Operação de emparcelamento - Requerente: Casa Clara, 

Ldª 

13. Parecer sobre a constituição de compropriedade (artigo 166, secção I, Serpa) – Requerente: João 

Mouzaco Godinho  

14. Parque de Campismo de Serpa – Alteração de horário de funcionamento da receção  

15. Clube de Natação de Lisboa – Pedido de apoio para estágio em Serpa 
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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 alínea e) 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 

Partido Comunista 
Português 

5767 
2021.05.11 

Iniciativa partidária no 
dia 12 de maio 

Utilização de 
sala do Cine 

Teatro de Serpa 

 
30,00€ 

Partido Comunista 
Português 

9305 
2021.07.14 

Iniciativa partidária no 
dia 14 de julho  

Utilização de 
sala do Cine 

Teatro de Serpa 

 
30,00€ 

 

 
 

2. Eleições autárquicas – Locais para afixação de propaganda eleitoral  
O artigo 7.º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, que define a afixação e inscrição de mensagens de publicidade 
e propaganda, estipula o seguinte: 

Artigo 7.º 
Propaganda em campanha eleitoral 

1 - Nos períodos de campanha eleitoral as câmaras municipais devem colocar à disposição das forças 
concorrentes espaços especialmente destinados à afixação da sua propaganda. 
2 - As câmaras municipais devem proceder a uma distribuição equitativa dos espaços por todo o seu território de 
forma a que, em cada local destinado à afixação de propaganda política, cada partido ou força concorrente 
disponha de uma área disponível não inferior a 2 m2. 
3 - Até 30 dias antes do início de cada campanha eleitoral, as câmaras municipais devem publicar editais onde 
constem os locais onde pode ser afixada propaganda política, os quais não podem ser inferiores a um local por 
5000 eleitores ou por freguesia. 

 

 Deliberação 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os locais destinados à afixação de propaganda 
eleitoral, para as Eleições Autárquicas, a realizar no dia 26 de setembro do corrente ano, são os locais 
habituais, exceto os proibidos por lei. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3. Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – Suspensão de trabalhos – 
Ratificação  

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica refere que, por documento 

E-9569/2021, da requerente Calaveiras, Lda, datado de 14/07/2021, foi suscitada a suspensão dos trabalhos 

da Empreitada de Execução dos Passadiços do Pulo do Lobo. Considerando a urgência da resposta, foi 

emitido o seguinte Despacho pelo Sr. Presidente Tomé Pires, em 22 de julho: 
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 Deliberação  

De acordo com o disposto n.º 3, do artigo 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, 

por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 22 de julho do corrente ano.  
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4. Proposta de aquisição de lotes de terreno n.º 19 e n.º 20 do Loteamento de Cabeço de Azinho, 
em A-do-Pinto/Direito de preferência 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em informação datada de 

23 de julho, refere que, por correspondência recebida de Hélder Jorge Pires dos Santos e António Jorge 

Guedes dos Santos, proprietários dos lotes de terreno números 19 e 20 sitos no Loteamento de Cabeça de 

Azinho, em A-do-Pinto, prédios urbanos inscritos na matriz sob os artigos 2301 e 2300, União das Freguesias 

de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, foi manifestado interesse na venda destes lotes de terreno, 

adquiridos ao Município de Serpa, por escritura realizada em 11/10/2001, destinados a habitação, alegando 

que não puderam edificar as construções que pretendiam, por circunstâncias alheias à sua vontade. 

Considerando tal justificação, e tendo sido estipulado no mencionado contrato que o Município de Serpa goza 

do direito de preferência em caso de venda dos lotes, foi-lhes proposto a aquisição dos prédios pelo valor 

patrimonial atual, que corresponde a €5.186.65, preço que mereceu aceitação pelos interessados. 

Tendo em conta que os lotes de terreno se encontram sem construção, que existe acordo prévio quanto ao 

preço e que poderão ser objeto de venda a eventuais interessados por este Município, considera-se 

adequada a solução da respetiva aquisição. 

Foi solicitado por I/6774/2021, de 23/07, a verificação de disponibilidade financeira e o respetivo cabimento de 

despesa. 
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 Deliberação 

Face ao exposto, de acordo com disposto no artigo 33.º n.º 1 g) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, exercer o direito de preferência e adquirir o lote 

terreno n.º19 sito no Loteamento de Cabeça de Azinho, em A-do-Pinto, prédio urbano inscrito na 

matriz sob o artigo 2301, com a área de 160,0 met.2 ao proprietário Hélder Jorge Pires dos Santos, pelo 

preço de €5.186.65 (cinco mil, cento e oitenta e seis euros e sessenta e cinco cêntimos) e o lote de 

terreno n.º 20 do mesmo loteamento, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2300, com a área de 

160,00 met.2 a António Jorge Guedes dos Santos, pelo preço de €5.186.65 (cinco mil, cento e oitenta e 

seus euros e sessenta e cinco cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Fundamentação para a formação de 10 turmas de 1.º 

ciclo na Escola Básica Abade Correia de Serra 

Através de email datado de 23 de julho do corrente ano, a Presidente do Conselho Geral da EB Abade 

Correia da Serra, envia o seguinte documento de fundamentação para a formação de 10 turmas:  

 

 

 
 

 

 
 

  

   

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE SERPA – 135094 

ESCOLA BÁSICA ABADE CORREIA DA SERRA - SERPA 

  
  

FUNDAMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE 10 TURMAS DE 1.º CICLO 

NA EB ABADE CORREIA DA SERRA  

 

Neste momento estão matriculados no 1.º Ciclo da Escola Básica Abade Correia da Serra, 210 alunos, sendo 14 de 

matrícula condicional no 1º ano, e dos restantes, 3 têm medidas seletivas prevendo os respetivos RTPs a inclusão 

em turma reduzida. 

Considerando os números indicados propõe-se a constituição de 10 turmas (conforme tabela 1 em anexo), 

situação que permite que a escola fique com algumas vagas pedagógicas para receber os alunos de matrícula 

condicional, bem como os alunos que eventualmente venham transferidos, quer no início, quer no decorrer do 

ano letivo, como habitualmente acontece e ainda o acolhimento de alunos itinerantes que frequentemente 

passam por esta escola.  Por outro lado, consegue-se reduzir o número de turmas mistas (apenas duas) e um 

 

ALT20-06-4232-FSE-000005 
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trabalho mais individualizado junto dos alunos, prestando-lhe todo o apoio de que necessitam para recuperar as 

suas aprendizagens. A situação de confinamento a que nos vimos obrigados devido à pandemia do COVID19 e o 

receio do contágio por parte de um número significativo de encarregados de educação, provocou elevados níveis 

de absentismo nos alunos e o consequente atraso nas aprendizagens escolares, o que vai exigir um acréscimo no 

trabalho a desenvolver com esses alunos. A constituição das turmas será sem dúvida uma das condições, mas 

importantes para que esse trabalho seja desenvolvido e se garanta que ninguém fica para trás. 

Retirando os 14 alunos de matrícula condicional e constituindo apenas 9 turmas, ficariam no 1º ano 37 alunos, 

correspondendo a uma turma de 24 e restavam 13 alunos que iriam integrar várias turmas, de outros anos de 

escolaridade, situação que pedagogicamente consideramos, desde logo, prejudicial para o sucesso das crianças. A 

separação de colegas e amigos que fizeram juntos o percurso no Pré-escolar será mais uma dificuldade que as 

crianças e as suas famílias terão que enfrentar e que irão avolumar os inevitáveis receios e ansiedade que a 

mudança para este novo ciclo acarreta, não contribuindo, em nada, para uma transição que se pretende o mais 

tranquila possível.  

Os alunos de 1.º ano, incluindo alguns de matrícula obrigatória, ficariam dispersos por várias turmas mistas e 

todas as turmas, tal como se pode ver na tabela 2, ficariam no limite, ficando a escola sem qualquer vaga 

pedagógica, o que não se considera viável, já que, pelo Agrupamento, passam habitualmente um número 

significativo de alunos itinerantes de etnia cigana e circenses, que permanecem nesta escola de acolhimento, 

semanas e até meses. Acresce ainda a mobilidade de outras crianças, quer no início do ano letivo, quer ao longo 

do mesmo, e que, por esta ser a única escola da cidade com 1.º ciclo, poderá originar uma maior sobrelotação das 

diversas turmas. Por outro lado, não seria também possível a entrada de todos os alunos condicionais (ficariam 2 

aluno sem vaga). 

De referir ainda que a dispersão dos alunos do 1.º ano por várias turmas gera bastante desagrado nos 

pais/encarregados de educação, tal como o eventual desmantelamento de turmas já constituídas em anos 

anteriores.  

A formação de 9 turmas atende apenas ao número de alunos e não a critérios de natureza pedagógica. Origina 

a constituição de várias turmas mistas (6). 

Com os grupos-turmas a serem constituídos nessas condições, não será, de forma alguma possível, responder 

aos desafios, objetivos e metas a que o Agrupamento se propôs no seu Projeto Educativo, no Plano de 

Melhoria  TEIP e demais projetos que a escola está a implementar e que têm como principais objetivos 

contribuir para melhorar os resultados dos seus alunos e combater simultaneamente o absentismo e o 

abandono, através da implementação de novas estratégias/metodologias.   

Torna-se imprescindível continuarmos a combater os pontos fracos com que nos debatemos na escola ao nível 

das aprendizagens dos nossos alunos, criando para o efeito as condições necessárias, o que passa 

inevitavelmente pela formação de turmas mais homogéneas (com menos níveis de ensino) e com número de 

alunos adequado.  

A existência de um número significativo de alunos com falta de pré-requisitos e de interesse pelas atividades 

escolares associada a um absentismo latente (na generalidade são alunos de etnia cigana - cerca de 15% da 

população escolar do 1.º ciclo neste estabelecimento de ensino), a que acresce um número também já 

considerável de alunos integrados em famílias com ambientes familiares destruturados e que pouco ou nada 

valorizam o papel da escola, condiciona o empenho e a motivação dos alunos para as aprendizagens e dificulta 

a ação do professor. Estes alunos exigem um apoio individualizado e diferenciado, para além do recurso a 

materiais, estratégias e métodos de trabalho organizados especificamente para o efeito, o que só é possível 

operacionalizar se estiverem integrados em grupos/turmas com número mais reduzido de alunos e com níveis 

de aprendizagem próximos, situação que com apenas nove turmas fica muito dificultada. 
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Com o objetivo de proporcionar uma análise mais detalhada da nossa proposta apresentamos em seguida 

quadros que espelham a constituição quer das dez turmas que propomos, quer das nove, no caso de não ser 

aceite a proposta que apresentamos. 

Pelo exposto solicitamos a melhor atenção de V. Ex.ª para esta situação que preocupa, neste momento, toda a 

comunidade escolar, incluindo os Encarregados de Educação. 

A Diretora 

Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro 

 

 

Cenário das 10 turmas: 

Tabela 1 – Proposta de 10 Turmas 
 

Turma 1ºano 2º ano 3º ano 4º ano 
RTP/ 

Red. Turma 
C/ 

Retenções 
Etnia 

1º Ciclo 
Serpa 

 
10T 

2T-1ºano 
3T- 2ºano 
2T- 3ºano 
 3T- 4ºano 

 
51 (1ºano) 
+  
159 
(2º,3º,4º)  
=210 

 
3 NE’s 

 
 

1ºA=24 24 -- -- -- 0 
-- 

4 

1ºB= 24 
13+         

11 cond. 
-- -- -- 0 1 3 

2ºA=19 -- 19 -- -- 1 -- -- 

2ºB=18 3 cond. 15 -- -- 0 3 3 

2ºC=16 -- 15 1 -- 1 -- 3 

3ºA=23 -- -- 23 -- 0 2 2 

3ºB=24 -- -- 24 -- 0 -- 1 

4ºA=24 -- -- -- 24 0 -- 3 

4ºB=18 -- -- -- 18 1 -- 4 

4ºC=20 -- -- -- 20 0 -- 2 
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Cenário das 9 turmas: 

 
Turma 1ºano 2º ano 3º ano 4º ano 

RTP/ 
Red. Turma 

C/ 
Retenções 

Etnia 

1º Ciclo 
Serpa 

 
9 T 

1T-1ºano 
3T- 2ºano 
2T- 3ºano 
 3T- 4ºano 

 
49 (1ºano) 
+  
159 
(2º,3º,4º)  
=208 

 
3 NE’s 

 
 

1ºA_ 24 24 -- -- -- 0 
-- 

4 

        

2ºA=20 2 18 -- -- 1 -- 2 

2ºB=24 6 18 -- -- 0 3 4 

2ºC=24 5+6 cond 13 -- -- 0 1 2 

3ºA=24 1 cond -- 23 -- 0  2 

3ºB=24 -- -- 24 -- 0  1 

4ºA=24 -- -- -- 24 0  3 

4ºB=20 2 cond -- 1 18 2  5 

4ºC=24  4 cond -- -- 20 0 2 2 

 

Sobre o assunto, em 28 de julho, o Gabinete de Ação Social e Educação da autarquia, enviou o 

seguinte email de resposta para o Conselho Geral da Escola Abade Correia da Serra:  
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 Intervenções 

Sobre o assunto, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho explica o inicio do processo, referindo que a DGESTE 

autorizou a constituição de 9 turmas, e a Câmara Municipal foi informada por parte do Conselho Geral da 

Escola e passados uns dias recebemos o resultado da argumentação para a constituição de 10 turmas e 

posteriormente, tivemos conhecimento que a DGESTE aceitou a argumentação e autorizou a constituição de 

10 turmas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares referiu que, na qualidade de Conselheiro, tal como a Sr.ª Vereadora Odete, foi 

também informado sobre o assunto, mas tem informações que não são coincidentes com aquelas que a Sr.ª 

Vereadora transmitiu, nomeadamente, o facto de a escola não ter enviado a informação para a Câmara, mas 

sim para os Conselheiros. Após ter falado com a Diretora do Agrupamento, obteve a informação de que 

nunca existiu a aprovação de 9 turmas por parte da DGESTE e o que corresponde à realidade é que, por 

definição, em rede só existiam 9 turmas, mas a escola lançou na plataforma as 10 turmas e fez seguir para a 

DGESTE a respetiva fundamentação. Assim, existiu um período de tempo, entre aquilo que esteva previsto 

em rede e a resposta da DGESTE, mas os critérios foram atendidos e os argumentos tiveram acolhimento, 

pelo que, a DGESTE autorizou a constituição das 10 turmas. ----------------------------------------------------------------- 

 

O Órgão Executivo tomou conhecimento do assunto. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Experimentáculo – Associação Cultural – Pedido de apoio para Intercâmbio/2021 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em informação datada de 14 de julho do 

corrente ano, refere que a Experimentáculo- Associação Cultural, é uma associação juvenil, sem fins 

lucrativos, com atividades na área da cultura, artes e espetáculo, com uma vasta experiência em intercâmbios 

internacionais, já tendo passado por Serpa noutras ocasiões e envolvido jovens do concelho nas suas 

atividades. 

 “You Rural in Action” ou “Juventude Rural em Ação” é um intercâmbio juvenil que vai ser organizado em 

Serpa, pensado para a Páscoa de 2020, tendo sido adiado para agosto de 2021 devido à pandemia causada 

pela Covid 19, e vai reunir 33 jovens de Portugal, Croácia, Macedônia, Romênia, Estônia e França. 

Os jovens irão participar em vários workshops que lhes permitirão ampliar os seus conhecimentos. 

Os principais objetivos do projeto são: 

 - envolver os jovens num projeto sobre desenvolvimento rural e agricultura e fornecer-lhes espaço para 

discutir o desenvolvimento rural em geral, agricultura e produção de alimentos, trocar melhores práticas e 

identificar oportunidades de crescimento; 

 - dar-lhes motivação para criar oportunidades de autoemprego no setor agrícola, aumentando os seus 

conhecimentos sobre como se tornarem agricultores autônomos;  

- capacitá-los a desenvolver seus próprios agronegócios viáveis para o aumento da produção agrícola por 

conta própria comunidades e, ao mesmo tempo, treiná-los para lidar com a ampla gama de questões 

socioeconômicas; 

 - trabalhar no desenvolvimento de pelo menos 6 planos piloto de agronegócio e treinar jovens em marketing 

e consultoria em diversas áreas da produção agrícola; 
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 - desenvolver um boletim informativo na área do agronegócio desenvolvido com o objetivo de promover a 

agricultura entre os jovens;  

- permitir que jovens vindos de áreas rurais se encontrem, aprendam sobre culturas e partilhem experiências; 

 - ensinar aos jovens como desenvolver negócios para comercialização de alimentos. 

Os jovens ficarão alojados na Residência para estudantes.  O alojamento, as refeições, o programa e todas 

as despesas inerentes serão por conta da Associação organizadora. O principal meio de transporte será a 

bicicleta. 

 

Ao Município a entidade solicita o seguinte apoio: 

- Autocarro para a deslocação: 

 Dia 2 de agosto – Lisboa (Parque das Nações) – Serpa 

 Dia 11 de agosto - Serpa ao Aeroporto de Lisboa 

 Dia 5 de agosto - Transporte da Residência de Estudantes à Escola Profissional de Serpa 

 

- Utilização das Piscinas Municipais descobertas no dia 6 de agosto; 

- Apresentação das políticas de apoio ao empreendedorismo e/ou fixação no território da autarquia - dia 4 de 

agosto, no período da manhã (CMS); 

- 30 Bicicletas; 

Este projeto está aberto à participação de 3 jovens naturais do concelho de Serpa, tendo sido contactadas as 

escolas para o efeito, sem indicação de participantes até à data. 

De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, artigo 2º, ponto 3, sendo uma 

iniciativa com interesse para o concelho que pretende a partilha de experiencias e mostrar a realidade rural 

de vários países, propõem o apoio logístico do Município e a isenção das despesas inerentes à cedência de 

transporte e as taxas de utilização das Piscinas Municipais.   

De salientar que os jovens participantes serão testados antes, durante e no final do intercâmbio de forma a 

despistar quaisquer casos de Covid 19. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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 e art.º 2.º n.º 3 do Regulamento Municipal de 

Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar a 

Experimentáculo - Associação Cultural, do pagamento de taxas de cedência de transporte e utilização 

das piscinas municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. II Festival Território Hospitalário – Comparticipação da Câmara Municipal  

A Divisão de Cultura e Património, em informação datada de 12 do passado mês de julho, refere que o 

projeto acima enunciado resulta de uma candidatura transfronteiriça entre os municípios de Serpa, Aroche e 

Aracena, aprovada pela Junta da Andaluzia, no âmbito das subvenções para o fomento da cooperação 

transfronteiriça na Euroregião Algarve – Alentejo – Andaluzia.  
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O objetivo passa pela consolidação da realização de ações de turismo cultural transfronteiriço centradas na 

história medieval comum, neste caso concreto através da ligação à Ordem Religiosa e Militar dos 

Hospitalários.  

O projeto inclui a realização de iniciativas em cada um dos municípios aderentes apoiadas por suportes de 

divulgação comuns. 

No caso de Serpa, pretende-se organizar uma teatralização histórica centrada na personagem de Afonso 

Peres de Farinha, grão-prior da Ordem do Hospital, com ligações ao território comum de Serpa, Aroche e 

Aracena, a realizar sob o mesmo conceito e forma do que se fez em 2020 (adaptável face à evolução da 

pandemia de covid 19), em 21 de agosto de 2021.  

 

O orçamento total do projeto é de 9.000€, dos quais 6.000€ são financiados pela candidatura, cabendo uma 

comparticipação de 1.000€ a cada parceiro, que terá de ser transferida para o Ayuntamiento de Aracena, 

como líder de projeto, que ficará encarregue das contratações de serviços para cada iniciativa.  

O Município de Serpa dispõe assim de 3.000€ de orçamento para a concretização da iniciativa proposta, 

correspondendo 2.000€ ao financiamento da candidatura e 1.000€ à comparticipação própria.  

 

O Município de Serpa conta também com outra proposta, no montante total de 1.500€ (isento de IVA), da 

Associação Companhia Livre, para fornecimento de elementos extras à candidatura (adereços para 

decoração do castelo, equipamento militar e trajes), com o objetivo de enriquecer a atividade a realizar.  

No âmbito da candidatura anterior em 2020 – I Festival do Território Hospitalário – foi elaborado e editado um 

folheto promocional trilingue (português, castelhano e inglês), com 2.000 exemplares, já distribuído pelos 

parceiros e que também servirá para a promoção do II Festival do Território Hospitalário, uma vez que os 

conteúdos são genéricos e sem referência a datas.  

 

 

Proposta 

As medidas mitigadoras da propagação da pandemia Covid 19 levaram o Município de Serpa a cancelar a 

Feira Histórica de Serpa para 2020 e 2021, no seguimento das recomendações da DGS e das orientações do 

Governo. 

Assim, foi apresentada uma proposta alternativa para se poder realizar o Festival Território Hospitalário 

enquanto evento próprio (despacho favorável em I-12531, movimento 21), concentrado no espaço da 

Alcáçova do Castelo, espaço considerado adequado para se cumprirem as recomendações da Direção Geral 

de Saúde, nomeadamente no referente à Orientação 028/2020 de 28.05.2020, sobre a Utilização de 

Equipamentos Culturais face a COVID 19: Fase de Mitigação – Recuperação.  

No seguimento da realização do I Festival do Território Hospitalário, a 22 de agosto de 2020, apresentou-se 

nova candidatura, em conjunto com os Ayuntamientos de Aroche e Aracena, para a II edição do festival (I-

6255). 

A iniciativa da Câmara Municipal de Serpa proposta para integrar o II Festival do Território Hospitalário, 

proposto para 21 de agosto de 2021, no horário 18h30 – 23h00 e contempla a realização de 3 visitas 

teatralizadas centradas na personagem de Afonso Peres de Farinha, grão-prior da Ordem do Hospital, e de 

diversos momentos relacionados com a presença da Ordem do Hospital no território de Serpa, como a 

conquista de Aracena e Aroche, entre outros.  
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A entidade executante, Associação Companhia Livre, disponibilizará 12 recriadores para as diversas 

personagens a retratar. O valor proposto é de 3.000€ (isento de IVA) e inclui ainda a elaboração de guião e 

storyboard, o transporte dos participantes, seguros e licenças associados.  

À Câmara Municipal de Serpa compete a cedência de alojamento e alimentação aos 12 recriadores, 

fornecimento de águas durante o evento, apoio de WC e camarim durante o evento, iluminação do local de 

atuação e licença para o evento, assegurar o controlo de entradas, 2 projetores, som ambiente e 4 microfones 

de lapela, para além da elaboração do plano de contingência do evento e do equipamento. O alojamento será 

assegurado em casas de função do município, enquanto que a alimentação tem um custo de 572€ (IVA 

incluído) (orçamento fornecido pela Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa). 

Para garantir o cumprimento das recomendações da DGS, o evento contará com controlo de entradas, 

reservada a um máximo de 20 participantes por sessão, funcionando num percurso circular devidamente 

definido a assinalado. O espaço da Alcáçova considerado como disponível para a realização do evento é de 

500 m2, pelo que estarão presentes, no máximo, 12 recriadores, 2 funcionários da CM Serpa e 20 elementos 

do público em simultâneo. Estarão também disponíveis ao público e aos elementos da organização diversos 

dispensadores para desinfeção, em espaços diferenciados e assinalados, bem como informação sobre as 

regras a cumprir, nomeadamente a indicação do número máximo de entradas por cada sessão, sinalização 

de segurança e distanciamento na entrada e no local do evento e uso obrigatório de máscara.  

 

Apreciação 

Submete-se à aprovação a transferência da verba correspondente à comparticipação da Câmara Municipal 

de Serpa (1.000,00€, mil euros) para o Ayuntamiento de Aracena, de modo a confirmar a execução do projeto 

e articular a concretização das ações propostas. 

Foi distribuído por todos os eleitos, o documento de apresentação do projeto.  

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à transferência de 1.000€ 

(mil euros) para o Ayuntamiento de Aracena, respeitante à comparticipação da Câmara Municipal no 

projeto do II Festival Território Hospitalário. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Instituto Politécnico de Beja – Pedido de apoio para projeto musical sobre o Baixo Alentejo 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Cultura e Património, em 22 de julho 

do corrente ano:  

 

«Breve enquadramento do projeto musical sobre o Baixo Alentejo: 

Ana Paula Figueira (professora universitária, escritora) e José Emídio (músico) apresentam um projeto 

musical sobre o Baixo Alentejo para o qual pedem apoio da Câmara. 

Este projeto resulta de “uma reunião de paixões e vontades” dos artistas com o objetivo de homenagear “a 

terra onde nasceram e onde vivem”. 

Juntos criaram 10 temas musicados que falam de certas fainas e de alguns costumes que “talharam a 

identidade do Alentejo” e também das suas lendas, reflexo da cultura e da tradição oral alentejanas. Um dos 

temas inclui referências a Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira do concelho de Serpa. 
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A banda que acompanha o projeto é composta pelo acordeonista João Frade (acompanha a fadista Mariza e 

o guitarrista Pedro Jóia), o baixista Adriano Alves (acompanha a fadista Mariza), o guitarrista Tiago Oliveira 

(acompanha normalmente Paulo de Carvalho e Luís Represas) e Bernardo Emídio, Rubem Lameira e José 

Emídio e a própria proponente. 

Nas palavras dos artistas este projeto «(….) mais que um CD de música popular: ele foi criado para ser um 

instrumento promotor de um Alentejo mais coeso, mais cooperante, mais interligado e, assim mais 

competitivo (…)». 

Algumas personalidades que já se associaram a este projeto: António Ceia da Silva, Ana Paula Amendoeira, 

João Ferrão, António Quaresma, Padre António Cartageno, José Manuel Simões, Paulo Lima, Fernando 

Romba e Vítor Silva.  

Para dar continuidade ao projeto e todo o trabalho técnico, incluindo gravações, precisam de disponibilidade 

financeira (projeto deverá rondar os 9500€ na totalidade) e solicitam apoio para arranque do mesmo junto dos 

municípios da área de intervenção.  

No caso de o município apoiar financeiramente o projeto, este valor será debitado na aquisição do primeiro 

concerto, pelo que será “um empréstimo” para viabilizar o projeto. 

O valor que tem prevalecido nos municípios apoiantes é de 1000 euros/município, que se pensa adequado. 

Valor este que poderá deduzir-se de um primeiro concerto a calendarizar, conforme referido. 

Entidade a apoiar: PartilhaPlateia - Associação - NIF 514 912 332 

A entidade solicita que, caso haja resposta positiva de apoio ao projeto, essa indicação seja dada até ao dia 2 

de agosto, para se constar no booklet do CD como patrocinadores. 

 

Proposta: 

Com base no enquadramento supra, considerando os pressupostos apresentados pela prof. Ana Paula 

Figueira e José Emídio, a divisão de Cultura e Património propõe a aprovação do pedido de apoio no valor de 

1000,00€, mil euros.»  

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, prestar um apoio 

financeiro à Associação Partilha Plateia, no valor de 1.000€ (mil euros), para colaboração no projeto 

musical sobre o Baixo Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Proposta de apoio para obras de conservação da cobertura da Creche Jardim Nossa Senhora 

da Conceição  

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 19 de julho, refere que a Creche Jardim 

Nossa Senhora da Conceição, em Serpa, informou sobre a necessidade de proceder a obras de conservação 

da cobertura do edifício e solicitou apoio à Autarquia. 

  

Identificam diversas patologias, na cobertura, nomeadamente na junta de dilatação e nos remates das 

claraboias, e como consequência no seu interior: 

-Levantamento do pavimento existente,  

-Estrutura de teto falso, 

-Reparação de fissuras, incluindo reforço de impermeabilização numa banda de 2m, 
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-Reparação da junta de dilatação, removendo o sistema existente, efetuando a limpeza integral 

para posterior aplicação de cordão polietileno, aplicação de primário e colocação de mástique a 

uma profundidade de 2 para 1. 

-Pintura das platibandas e muretes da zona de intervenção, incluindo lavagem da área com jato 

de água, para eliminar a sujidade.  

 

Não existindo na autarquia disponibilidade para efetuar a obra por administração direta, o gabinete de Ação 

Social, com base numa visão estratégica de desenvolvimento social, e conscientes da importância das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, considera uma intervenção prioritária, o apoio às IPSS na 

prossecução dos seus objetivos, execução dos seus planos de ação e melhoria na sua resposta enquanto 

equipamento social deste Concelho, pelo que, apresentam a proposta de atribuição de subsídio no valor de 

8.365,00 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 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 unanimidade, atribuir à Creche Jardim de Infância Nossa 

Senhora da Conceição, um subsídio no valor de 8.365,00€ (oito mil, trezentos e sessenta e cinco 

euros), para as obras de conservação na cobertura do seu edifício.  

O Sr. Vereador Manuel Soares ausentou-se durante a apreciação e votação do assunto, por se 

encontrar impedido, nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

10. Empreitada de requalificação das Ruas do Outeiro e da Bica em Vila Verde de Ficalho – Pedido 
de prorrogação  

Na sequência do pedido de prorrogação apresentado pela CONSDEP – Engenharia e Construção, SA, 

relativo à obra de requalificação da Rua do Outeiro e Rua da Bica em Vila Verde de Ficalho, procedeu-se à 

análise da seguinte informação, emitida pelos respetivos Serviços da Autarquia: 



                                                                                                             Ata n.º 16/2021 – 4 de agosto 

 

19 
 

 

 



                                                                                                             Ata n.º 16/2021 – 4 de agosto 

 

20 
 

 

 

 



                                                                                                             Ata n.º 16/2021 – 4 de agosto 

 

21 
 

 

 

 



                                                                                                             Ata n.º 16/2021 – 4 de agosto 

 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Ata n.º 16/2021 – 4 de agosto 

 

23 
 

 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de prorrogação apresentado pela 

CONSDEP – Engenharia e Construção, SA, relativo à obra de requalificação da Rua do Outeiro e Rua 

da Bica, em Vila Verde de Ficalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

11. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 ao prédio sito na Rua dos Farizes, n.º 11 em 

Serpa  

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

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

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

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

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

elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 15 de julho de 2021: 
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 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria, acima 

transcrito.  
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12. Pedido de parecer sobre isenção de I.M.T.e I.S. para aquisição de prédios confinantes (artigos 

12, 13 e 176 secção Q, freguesia de Pias) – Operação de emparcelamento - Requerente: Casa 

Clara, Ldª 

Através de informação datada de 19 de julho do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, refere que foi requerido por “Casa Clara, Lda.”, na qualidade de entidade proprietária dos prédios 

rústicos denominados “Courelas de Santa Luzia”, com os artigos 28, 11 e 280, todos da secção Q, da 

freguesia de Pias, com as respetivas áreas de 5500 m2, 2,0875 hectares e 56,9000 hectares, e descritos na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob os n.ºs 1890/19981008, 4333/20131213 e 347/19870210, 

parecer favorável para efeitos de isenção de IMT (Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de 

Imóveis e I.S. (Imposto de selo), na aquisição do prédio rústico confinante, designado por “Monte da Igreja ou 

Courelas de Santa Luzia”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o  

 

n.º 2219/20011120, inscrito nas matrizes prediais rústicas sob os artigos 12, 13 e 176, da secção Q, da 

freguesia de Pias, com as respetivas áreas de 2,6875 hectares, 4,3500 hectares e 2,6250 hectares, 

respetivamente, resultando uma área com 69,2000 hectares (sem contabilizar as áreas desanexadas). 

 

Considera-se que a aquisição do referido prédio rústico confinante, da mesma natureza, contribui para 

melhorar a estrutura fundiária da exploração, verificando-se ainda que a operação de emparcelamento 

respeita os valores previstos na portaria que fixa a superfície máxima de redimensionamento (Anexo I da 

Portaria n.º 219/2016, de 9 de agosto), porquanto resulta numa área inferior a 180 hectares.  

 

Pelo atrás exposto, enquadrando-se o pedido na alínea b) do n.º 2 do art.º 51.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de 

agosto, alterada pela Lei n.º 89/2019, de 3 de setembro, e para efeitos do estabelecido no n.º 6 do artigo 51.º, 

propõe-se a emissão de parecer favorável ao pedido de Isenção de Imposto Municipal sobre Transmissões 

Onerosas de Imóveis (I.M.T.) e de imposto de selo (I.S.), e se proceda à emissão da certidão requerida. 
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 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico e nos termos da Lei n.º 89/2019, de 3 de setembro, n.º 6 do artigo 

51.º, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de Isenção de 

Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (I.M.T.) e de imposto de selo (I.S.),na 

aquisição do prédio rústico confinante, designado por “Monte da Igreja ou Courelas de Santa Luzia”, 

na freguesia de Pias.  

 

 

13. Parecer sobre a constituição de compropriedade (artigo 166, secção I, Serpa) – Requerente: 

João Mouzaco Godinho  

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 30 de 
julho do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à 
constituição de compropriedade, decorrente da DOAÇÃO de Fernando Tavares Rebelo, a seus filhos, João 
Fernando Parreira Rebelo e Maria Manuel Parreira Rebelo, em comum, e sem determinação de parte, do 
prédio misto descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º1004/19951211, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo n.º 166 – secção I, e na matriz predial urbana sob o artigo n.º 1220, da 
(extinta) Freguesia de Santa Maria, descrito, na parte rústica, com área de 117,3125 hectares e na parte 
urbana, com área coberta de 24 m2,  por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte 
parcelamento físico em violação ao processo de reconversão das áreas urbanas de génese ilegal, conforme o 



                                                                                                             Ata n.º 16/2021 – 4 de agosto 

 

28 
 

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

 
 

14. Parque de Campismo de Serpa – Alteração de horário de funcionamento da receção  

A Dirigente da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em 30 de julho do corrente ano, informa que o 

Parque de Campismo Municipal de Serpa funciona 24 horas por dia, com serviço de receção aberto 

atualmente das 9h00 às 23horas e o serviço de vigilância no restante período. 

Por se verificar que, atendendo às funções especificas do serviço de receção, nomeadamente no que 

respeita ao registo de entradas e saídas (check in e check out), não há necessidade de estar em 

funcionamento até às 23h00, mas sendo importante abrir uma hora mais cedo, propõe-se que a receção 

esteja aberta entre as 8h00 e as 20h00, com check in até às 19h00, ficando o restante período assegurado 

com o serviço de vigilância, salvaguardando todas as necessidades dos campistas aí alojados. 

Assim, e tendo em consideração aprovação em reunião do Órgão Executivo em 13.11.2019 das Regras de 

Funcionamento do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Serpa, coloca-se à apreciação a 

alteração do nº 3, alínea a), pontos i. e ii. , que passariam a ter a seguinte redação: 

Receção: 

a) A receção do Parque funciona das 08H00 às 20H00 

i. Check-in e check-out: 

ii. O check- in deve ser efetuado até às 19H00 

iii. O check- out deve ser efetuado até às 14h00;  
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de alteração do n.º 3, 

alínea a), pontos i. e ii. das Regras de Funcionamento do Parque Municipal de Campismo e 

Caravanismo de Serpa, cujo teor passa a ser o seguinte:  
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15. Clube de Natação de Lisboa – Pedido de apoio para estágio em Serpa 

A Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 30 de julho, remeto o pedido do Clube 

de Natação de Lisboa para a utilização do Parque de Campismo de Serpa e da Piscina, de 10 a 12 de 

setembro, solicitando a isenção do pagamento no Parque de Campismo.   

O Clube de Natação de Lisboa é um clube de desporto amador, com sede em Lisboa, formado 

essencialmente por atletas e que tem grupos de treino de várias zonas da grande Lisboa, com atletas dos 12 

aos 68 anos de idade, desde jovens numa fase de aprendizagem técnica até atletas de nível nacional. O 

clube trabalha sobretudo para proporcionar elevadas condições de treino, apostando na capacidade 

competitiva, num projeto que pretendem ser inclusivo, sustentado e ambicioso do ponto de vista do 

desenvolvimento pessoal, profissional e desportivo.  

Para além da Natação, o clube trabalha no pentatlo e tetratlo moderno, tendo organizado recentemente a 

Copa Ibérica de Tetratlo Moderno. Tem títulos em campeonatos regionais e nacionais, estando representado 

no próximo Campeonato europeu de Tetratlo Moderno nas Caldas da Rainha, em setembro.  

Há alguns anos que este Clube desenvolve os estágios de preparação das épocas desportivas em Serpa, por 

considerar que aqui tem ótimas condições para este objetivo, tendo sempre contado com o apoio do 
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município na utilização do parque de campismo e da piscina municipal. Destas atividades dão notícia nas 

suas publicações, divulgando não apenas o apoio dado mas também as excelentes condições de treino 

existentes em Serpa e de uma forma global promovendo Serpa como destino a visitar. 

Por conseguinte, considera-se que deve o município disponibilizar o seu apoio a este estágio, 

consubstanciado no apoio logístico e na isenção do pagamento correspondente à estada no Parque de 

campismo, que será de cerca de 200 euros, de acordo com as condições apresentadas no pedido.  

De acordo com a Lei 75/2013 de 12 de setembro, artigo 33.º n.º 1 alíneas o) e u) é competência da Câmara 

municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes e apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva ou outra de interesse para o município; 

Por sua vez, o Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, no nº 2 do artigo 8º conjugado com o 

artigo 11º define que podem ser concedidas isenções e reduções, totais ou parciais das taxas ou preços 

quando as licenças ou prestações de serviços se destinem diretamente à realização dos seus fins a, entre 

outras situações, a associações humanitárias desportivas, culturais, recreativas sem fins lucrativos, sendo 

que compete à Câmara Municipal a decisão sobre estas isenções ou reduções. --------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos da Lei 75/2013 de 12 de setembro, artigo 33.º n.º 1 alíneas o) e 

u) e Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, nº 2 do artigo 8º conjugado com o artigo 11º, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, disponibilizar o apoio logístico ao estágio do Clube 

de Natação de Lisboa em Serpa e isentar do pagamento das despesas de utilização do Parque de 

Campismo Municipal de Serpa. 
 

 

16. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 143, referente ao dia 3 de 

agosto de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.734.446,36€ (um milhão, setecentos e trinta e quatro 

mil, quatrocentos e quarenta e seis euros e trinta e seis cêntimos) e 34.078,97 € (trinta e quatro mil, setenta e 

oito euros e noventa e sete cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

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

 

No período de intervenção dos eleitos, começou por usar da palavra o Sr. Vereador António Mariano para 

informar, na qualidade de representante da autarquia, sobre a reunião do Conselho Geral da Escola de 

Desenvolvimento Rural de Serpa, em que a nova Diretora apresentou a missão, ficando o ex-diretor como 

assessor da atual Direção, até à sua aposentação e foram ainda aprovadas as Contas da instituição. 

Fez ainda referência ao descontentamento que existe atualmente no mercado municipal de Serpa, 

relativamente aos horários praticados pela Loja do Vinho, que é diferente do horário dos restantes lojistas, 

mencionando a necessidade de se harmonizar os horários e, para além daqueles que já formalizaram o 

pedido, existem mais vendedores que também gostariam de estar encerrados ao domingo.  

 

Sobre o mercado municipal, o Sr. Presidente disse que se realizou nova reunião há poucos dias e todos os 

que estavam presentes manifestaram o interesse de encerrar ao domingo, pelo que, irá reunir com alguns 

vendedores de bancas que não estiveram presentes e se manifestarem também essa vontade, poderá ser 

revisto o regulamento, passando a abertura a ser de terça a sábado, com horário uniforme.  
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O Sr. Presidente manifestou ainda a satisfação pelo facto de termos um atleta do concelho de Serpa nos 

Jogos Olímpicos, o cavaleiro João Torrão, referindo que a Câmara já o felicitou e foi-lhe solicitado que 

quando passasse por Serpa, nos contactasse para se combinar a realização de uma homenagem simbólica. 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador António Mariano lembrou as propostas que a Sr.ª Vereadora Paula Pais já 

fez para se prestar uma homenagem ao João Torrão, pelos resultados que ele tem conseguido e pela 

divulgação do nome do concelho de Serpa, também fora do País e a proposta do eleito António Cubaixo, na 

última sessão da Assembleia Municipal e se nessa altura já fazia sentido prestar-se homenagem a esse 

atleta, atualmente ainda faz mais sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares também fez referência ao facto de que, aquando das suas deslocações ao 

mercado municipal ao domingo, ter verificado poucos espaços abertos e alertou para a necessidade de se 

sinalizar alguns vidros que estão no interior, dado que já alguns visitantes já baterem nos mesmo, por não se 

terem apercebido da sua existência e sugeriu também a colocação de uma máquina multibanco no mercado, 

para facilitar os pagamentos por parte dos visitantes, evitando assim a sua deslocação a outros multibancos 

da cidade.  

O Sr. Presidente respondeu que já estava sinalizado esse problema dos vidros e os serviços da autarquia já 

estão a tratar de uma solução que se enquadre bem naquele espaço e quanto à proposta do multibanco, diz 

que é um assunto que teria que ser bem ponderado, pois iria requerer a realização de obras, para a sua 

colocação e os custos podem ser elevados e além disso, teriam também que ser ponderadas as questões de 

segurança do local.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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: 

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Eleições autárquicas – Locais para afixação de propaganda eleitoral  

 Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – Suspensão de trabalhos – Ratificação  

 Proposta de aquisição de lotes de terreno n.º 19 e n.º 20 do Loteamento de Cabeço de Azinho, em A-

do-Pinto/Direito de preferência 

 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Fundamentação para a formação de 10 turmas de 1.º ciclo 

na Escola Básica Abade Correia de Serra 

 Experimentáculo – Associação Cultural – Pedido de apoio para Intercâmbio/2021 

 II Festival Território Hospitalário – Comparticipação da Câmara Municipal  

 Instituto Politécnico de Beja – Pedido de apoio para projeto musical sobre o Baixo Alentejo 

 Proposta de apoio para obras de conservação da cobertura da Creche Jardim Nossa Senhora da 

Conceição  

 Empreitada de requalificação das Ruas do Outeiro e da Bica em Vila Verde de Ficalho – Pedido de 

prorrogação  
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 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 ao prédio sito na Rua dos Farizes, n.º 11 em Serpa  

 Pedido de parecer sobre isenção de I.M.T. e I.S. para aquisição de prédios confinantes (artigos 12, 

13 e 176 secção Q, freguesia de Pias) – Operação de emparcelamento - Requerente: Casa Clara, 

Ldª 

 Parecer sobre a constituição de compropriedade (artigo 166, secção I, Serpa) – Requerente: João 

Mouzaco Godinho  

 Parque de Campismo de Serpa – Alteração de horário de funcionamento da receção  

 Clube de Natação de Lisboa – Pedido de apoio para estágio em Serpa 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16h00 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 
 


