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ATA N.º 17/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 03 de agosto de 2022 

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

João Manuel Palma Freixo (em substituição de 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares) 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

 

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: Vereador Carlos Alberto Bule 

Martins Alves  
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ATA N.º 17/2022 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 3 DE AGOSTODE 2022 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 3 de 

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

de 12 de setembro. 

Aprovação da Ata n.º 16/2022 

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

consideração a ata n.º 16, relativa à reunião realizada no dia 20 de julho, 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. Licenças de recinto improvisado 

3. Alteração n.º 8 ao Orçamento e alteração n.º 7 às GOP da Câmara Municipal – Ratificação  

4. Anúncio n.º 110351/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito no Terreiro João 

Prelado, n.º 2 em Serpa  

5. Pedido de parecer sobre aumento de compartes – Herdade Vale das Éguas e Herdade da 

Charneca dos Pereiros, em Serpa – Requerente: João Maria Palma Parreira Cano 

6. Pedido de parecer sobre aumento de compartes – Prédio rústico denominado “Telheiros”, na 

freguesia de Pias – Requerente: Francisco Miguel Godinho Oliveira 

7. Pedido de parecer sobre isenção de pagamento de IMT/Projeto de emparcelamento simples 

de prédios rústicos, na União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Requerente: 

Cidália José Correia Martins 

8. Alteração do Júri do procedimento de arrendamento do bar do Jardim de Serpa – Ratificação  

9. Associação dos Bombeiros Voluntários de Serpa – Apoio financeiro no âmbito das medidas de 

combate à pandemia Covid-19 

10. Liga dos Combatentes – Núcleo de Beja – Proposta de continuidade de sócio para o ano de 

2022 

11. Candidatura do III Festival do Território Hospitalário  

12. Posto de S.Marcos – Orçamento para a realização de obras  

13. Proposta de preço para venda do livro “Os Besteiros de Serpa” 

14. Proposta de Estratégia Local de Habitação – Relatório final (Versão Draft) 

15. Proposta de protocolo entre o Município de Serpa e a Escola Profissional de Desenvolvimento 

Rural de Serpa – Centro tecnológico especializado 

16. Proposta de Protocolo com a Associação Tempos Brilhantes e os Agrupamentos de Escola do 

Concelho para desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular, no ano letivo 

2022/2023 
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17. Programa de Estudos do Museu Municipal de Arqueologia - Proposta de apoio 

18. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento  

19. Resumo Diário da Tesouraria 

 

 

ORDEM DO DIA 

 
1. PEDIDOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 

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

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

isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Secção Equestre do Futebol 
Clube de Vale de Vargo 

7294 
2022.05.10 

Atividades para 
angariação de fundos 

Ruido 20,00€ 

Comissão de Festas de Vales 
Mortos 

11194 
2022.07.13 

Brincadeira com vacas 
Dia 15 de agosto 

Recinto 
improvisado 

15,15€ 

Futebol Clube de Serpa 11645 
2022.07.21 

Baile  
Estacionamento do 

parque desportivo de 
Serpa 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,15€ 

Comissão de Festas de Pias 11762 
2022.07.22 

Sunset nas instalações da 
Junta de Freguesia de 

Pias 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 

Secção Equestre do Futebol 
Clube de Vale de Vargo 

11427 
2022.07.18 

Brincadeira com vacas, 
no dia 23 de julho 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 

Futebol Clube de Vale de Vargo 11199 
2022.07.27 

Festa no Salão 
Polivalente 

Dia 5 e 6 agosto 

Recinto 
improvisado 

15,15€ 

 

 

1.2. ARMA – Associação Regional de Música Tradicional do Alentejo (Doc. 8749 de 2022.06.06) 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em informação datada de 5 de julho, refere que 

a ARMA – Associação Regional de Música Tradicional do Alentejo, informou que o Grupo “Os Alentejanos”, 

fizeram-se representar em Singapura, entre os dias 8 e 20 de junho, para participar no Dia de Portugal e outros 

concertos e animações naquela cidade da Ásia e levar o Cante Alentejano a outras paragens.  

Foi realizado transporte entre Serpa / Lisboa, Lisboa / Serpa, tendo sido efetuados 901 Km, com um custo total 

de 210.34€. A entidade encontra-se inscrita no Registo Municipal do Movimento Associativo. 

Com base no Regulamento de Taxas do Município de Serpa, capitulo III, artigo 8º - Isenções ou Reduções, 

ponto 2 alínea b), propõem a isenção deste pedido, atendendo à natureza da entidade (associação sem fins 

lucrativos). 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar a ARMA do pagamento das 

despesas de autocarro, no âmbito das deslocações efetuadas para participação no Dia de Portugal, em 

Singapura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.3. Associação de Solidariedade Social FLOR do ENXOÉ (Doc. 10154 de 2022.06.28) 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 22 de julho, refere que a Associação de 

Solidariedade Social Flôr do Enxoé, sedeada na localidade de Vale de Vargo, conta com a valência de Serviço 

de Apoio Domiciliário, assumindo-se como promotora de apoio social de relevo à comunidade. Esta entidade é 

parceira da Rede Social e solicita ao município, a isenção do pagamento de taxas, ao abrigo doart.º8, n.º2 

alínea b do regulamento de taxas e outras receitas Municipais, para a licença especial de ruído no valor de 

20,00€, artigo 33.º, n.º3 para a realização de um mastro. 

- Estão previstas no “Regulamento de Taxas e outros Receitas Municipais” do Município de Serpa, no capítulo 

III, Isenções. 

- Considerando que no caso em questão essa isenção, poderá eventualmente ser concedida por força da alínea 

d) do nº2  e nº 3 do Artigo 8º do Regulamento de Taxas.   

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar a Associação FLOR do ENXOÉ, do 

pagamento da taxa de licença de ruido, respeitante à realização de um mastro. --------------------------------------- 

 

 

1.4. Associação de Solidariedade Social FLOR do ENXOÉ (Doc. 10925 de 2022.07.08) 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 26 de julho, refere que a Associação de 

Solidariedade Social Flôr do Enxoé, sedeada na localidade de Vale de Vargo, conta com a valência de Serviço 

de Apoio Domiciliário, assumindo-se como promotora de apoio social de relevo à comunidade. Esta entidade é 

parceira da Rede Social e solicita ao município, a isenção do pagamento de taxas, ao abrigo do art.º8, n.º2 

alínea b do regulamento de taxas e outras receitas Municipais, para a licença especial de ruído no valor de 

20,00€, artigo 33.º, n.º3 para a realização de um baile para realização de fundos, no dia 30 de julho. 

- Estão previstas no “Regulamento de Taxas e outros Receitas Municipais” do Município de Serpa, no capítulo 

III, Isenções. 

- Considerando que no caso em questão essa isenção, poderá eventualmente ser concedida por força da alínea 

d) do nº2  e nº 3 do Artigo 8º do Regulamento de Taxas.   

 

 Intervenções 

Interveio a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para questionar se a Associação de Solidariedade Social Flor do Enxoé 
passa por dificuldades financeiras e quem é a Diretora/o desta Associação. 
 

O Senhor Presidente respondeu que grande parte das Associações passam por dificuldades financeiras e esta 

Associação não é exceção. 

Quanto à Diretora da Associação o Vereador Francisco Godinho informou que é a D. Albertina Capa. 

 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar a Associação FLOR do ENXOÉ, do 

pagamento da taxa de licença de ruido, respeitante ao baile para angariação de fundos, realizado no dia 30 

de julho do corrente ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. LICENÇAS DE RECINTO IMPROVISADO 

2.1.Ratificação  

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

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

ao licenciamento de recinto improvisado:  

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização 

Data do 
despacho  

Comissão de Festas 
de Vales Mortos 

Baile 
Vales Mortos 

11186 
2022.07.13 

23 de julho 2022.07.20 

Secção Equestre de 
Vale de Vargo 

Brincadeira com vacas 
Campo de futebol de 

Vale de Vargo 

11419 
2022.07.18 

24 de julho 2022.07.20 

Comissão de Festas 
das Santas Cruzes 

Baile e festas  11658 
2022.07.21 

Dias 23, 29, 
30 e 31 de 

julho 

2022.07.21 

Comissão de Festas 
de Pias 

“Sunset” 
Estrada de Brinches 

11761 
2022.07.22 

Dia 30 de 
julho 

2022.07.28 

 

 

2.2. Comissão de Festas de Vales Mortos (Doc. 11190 de 2022.07.13) 

Em informação datada de 14 de julho, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, refere que a 

Comissão de Festas de Vales Mortos, solicita a licença para colocação de recinto improvisado, para a realização 

das “Festas anuais em Honra de Santa Maria e São José”, a instalar Largo Dr. Quirino Mealha, em Vales 

Mortos, entre os dias 12 e 15 de agosto do corrente ano, no horário entre as 18.00h e as 06.00h. 

 

O licenciamento de recintos improvisados obedece ao regime de aprovação previsto no Decreto-Lei 

n.º268/2009, de 29 de setembro, na sua atual redação. 

O pedido vem acompanhado da autorização da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) para a 

ocupação do espaço público, junto do cruzamento do Largo Dr. Quirino Mealha e a Rua de Paimogo, entre os 

dias 10 e 17 de agosto. 

Foi entregue cópia da apólice do seguro de responsabilidade civil da entidade organizadora do evento. 

De acordo com o definido no art.º 16º do diploma mencionado, uma vez efetuado o pagamento da taxa 

devida para o período de duração do evento, a entidade licenciadora analisa o pedido e a sua conformidade 

com as disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente no que respeita a condições higieno-

sanitárias. Sempre que a entidade licenciadora considere necessária a realização de vistoria, a mesma consta 

do despacho de aprovação da instalação. 

O despacho de aprovação constitui licença de funcionamento. 

Conforme previsto no art.º 19º do mesmo diploma, o promotor do evento de diversão deverá assegurar, nos 

termos da legislação aplicável à segurança privada, as medidas necessárias à manutenção da ordem no 

respetivo recinto, devendo ainda informar a força policial competente na zona onde se situe o recinto do 

evento, da realização do mesmo e dos respetivos períodos de funcionamento e duração, com a antecedência 

adequada, tendo em vista a necessidade de articulação para manutenção da ordem pública. 
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Face ao exposto, submetem à consideração superior o deferimento do pedido de emissão da licença 

solicitada. 

Havendo despacho Superior favorável ao seu deferimento, o pedido deverá ser presente a Reunião de 

Câmara. 

Procedendo-se à emissão da licença solicitada, o Requerente deverá também ser informado do seguinte: 

“O promotor do evento de diversão deverá assegurar, nos termos da legislação aplicável à segurança privada, 

as medidas necessárias à manutenção da ordem no respetivo recinto, de acordo com o previsto no Art.º 19º 

do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, na sua atual redação, devendo ainda informar a força policial 

competente na zona onde se situe o recinto do evento, da realização do mesmo e dos respetivos períodos de 

funcionamento e duração, com a antecedência adequada tendo em vista a necessidade de articulação para 

manutenção da ordem pública.” 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença de recinto improvisado, 

solicitada pela Comissão de Festas de Vales Mortos, devendo a Comissão ser informada que, o promotor do 

evento de diversão deverá assegurar, nos termos da legislação aplicável à segurança privada, as medidas 

necessárias à manutenção da ordem no respetivo recinto, de acordo com o previsto no Art.º 19º do Decreto-

Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, na sua atual redação, devendo ainda informar a força policial 

competente na zona onde se situe o recinto do evento, da realização do mesmo e dos respetivos períodos 

de funcionamento e duração, com a antecedência adequada tendo em vista a necessidade de articulação 

para manutenção da ordem pública.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.3. Comissão de Festas de Vales Mortos (Doc. 11193 de 2022.07.13) 

Através de informação datada de 14 de julho, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, refere 

que a Comissão de Festas de Vales Mortos, requerer a emissão de licença de recinto improvisado para a 

realização de uma brincadeira com vacas, no dia 13 de agosto, num prédio junto à Igreja de Vales Mortos, com 

início ás 17.00 h e termo às 20.00 h. 

O pedido vem acompanhado dos seguintes elementos: 

- Autorização da proprietária do prédio onde se pretende instalar o recinto improvisado; 

- Termo de Responsabilidade da Comissão de Festas de Vales Mortos, onde declara assumir a responsabilidade 

sobre todos os danos pessoais e patrimoniais, que possam ocorrer com a estrutura do recinto destinado à 

“brincadeira com vacas”; 

- Seguro de responsabilidade civil para a organização de festejos populares com garraiada (garraiada em 

recinto fechado). 

 

De acordo com o definido no n.º 3 do Art.º 15º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, na sua atual 

redação, verifica-se que se encontram em falta os seguintes elementos: 

- Local, área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, instalações sanitárias, 

planta com disposição e número de equipamentos de diversão, sua tipologia ou designação e demais 

atividades; 

- Plano de evacuação em situações de emergência. 

 

Conforme definido no n.º 2 do mesmo artigo, o pedido é liminarmente rejeitado quando não estiver 

acompanhado de todos os elementos instrutórios cuja junção é obrigatória nos termos do presente decreto-

lei.  
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De acordo com o definido no Art.º 16º do mesmo diploma, uma vez efetuado o pagamento da taxa devida 

para o período de duração do evento, a entidade licenciadora analisa o pedido e a sua conformidade com as 

disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente no que respeita às condições higieno-sanitárias. 

Sempre que a entidade licenciadora considere necessária a realização de vistoria, a mesma consta do 

despacho de aprovação da instalação. 

O despacho de aprovação constitui licença de funcionamento. 

 

O promotor do evento de diversão deverá assegurar, nos termos da legislação aplicável à segurança privada, 

as medidas necessárias à manutenção da ordem no respetivo recinto, de acordo com o previsto no Art.º 19º 

do mesmo diploma, devendo ainda informar a força policial competente na zona onde se situe o recinto do 

evento, da realização do mesmo e dos respetivos períodos de funcionamento e duração, com a antecedência 

adequada tendo em vista a necessidade de articulação para manutenção da ordem pública. 

 

Uma vez que o evento que se pretende realizar inclui animais (“brincadeira com vacas”), submete-se à 

consideração Superior dar conhecimento do pedido ao Veterinário Municipal Paulo Orelhas, para informar 

sobre o que considerar necessário. 

Face ao exposto, submetem à consideração Superior o deferimento do pedido de emissão da licença para 

instalação de recinto improvisado. 

Havendo despacho Superior favorável, o pedido deverá ser presente a reunião de Câmara. 

 

Procedendo-se à emissão da licença solicitada, o Requerente deverá também ser informado do seguinte: 

“O promotor do evento de diversão deverá assegurar, nos termos da legislação aplicável à segurança privada, 

as medidas necessárias à manutenção da ordem no respetivo recinto, de acordo com o previsto no Art.º 19º 

do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, na sua atual redação, devendo ainda informar a força policial 

competente na zona onde se situe o recinto do evento, da realização do mesmo e dos respetivos períodos de 

funcionamento e duração, com a antecedência adequada, tendo em vista a necessidade de articulação para a 

manutenção da ordem pública.” 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença de recinto improvisado, 

solicitada pela Comissão de Festas de Vales Mortos, para uma brincadeira com vacas, no dia 13 de agosto, 

devendo a Comissão ser informada que, o promotor do evento de diversão deverá assegurar, nos termos da 

legislação aplicável à segurança privada, as medidas necessárias à manutenção da ordem no respetivo 

recinto, de acordo com o previsto no Art.º 19º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, na sua atual 

redação, devendo ainda informar a força policial competente na zona onde se situe o recinto do evento, da 

realização do mesmo e dos respetivos períodos de funcionamento e duração, com a antecedência adequada 

tendo em vista a necessidade de articulação para manutenção da ordem pública.------------------------------------ 

 

 

2.4. Futebol Clube de Vale de Vargo (Doc. 11022 de 2022.07.11) 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 28 de julho, informa que o 

Futebol Clube de Vale de Vargo pretende a emissão de licença para recinto improvisado, para a realização de 

“Festas ou outros divertimentos”, para os dias 5 e 6 de agosto do corrente ano, com início às 20h e termo às 
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4h do dia seguinte, no Salão Polivalente de Vale de Vargo e espaço em frente, com montagem de palco, no 

âmbito do aniversário do “100 Moto Clube de Vale de Vargo”. 

 

Foi apresentado o respetivo seguro, a autorização da Junta de Freguesia para a utilização dos referidos 

espaços para a realização das atividades pretendidas e uma planta de emergência do Centro Polivalente de 

Vale de Vargo (CMSerpa). 

 

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

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

com exceção dos seguintes elementos: 

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

sanitárias, planta com disposição dos equipamentos e demais atividades. 

 

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

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

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

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

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

de aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

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

Face ao exposto, colocam à consideração superior a emissão da mesma. 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença de recinto improvisado, 

solicitada pelo Futebol Clube de Vale de Vargo, para os dias 5 e 6 de agosto. ------------------------------------------ 

 

 

3. ALTERAÇÃO N.º 8 AO ORÇAMENTO E ALTERAÇÃO N.º 7 ÀS GOP DA CÂMARA MUNICIPAL – RATIFICAÇÃO  

A Câmara Municipal deliberou, com 3 (três) votos a favor dos eleitos da CDU e 3 (três) abstenções dos eleitos 

do PS e do CHEGA, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, ratificar 

o seguinte despacho, proferido pelo Sr. Presidente, respeitante à 8.ª  alteração ao Orçamento e 7.ª alteração 

às GOP da Câmara Municipal: 
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 Intervenções 

Interveio a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para solicitar o envio da documentação relativa a este processo, onde 

constem os relatórios técnicos com os levantamentos das necessidades, orçamentos e projetos e quais os 

critérios utilizados para a seleção das habitações. Questionou ainda o porquê da urgência na requalificação. 

 

O Senhor Presidente referiu que são projetos candidatados e havia necessidade de lançar já o projeto. 

 

 

4. ANÚNCIO N.º 110351/2022 – DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NO TERREIRO JOÃO 

PRELADO, N.º 2 EM SERPA  

Nº Pedido - 110351/2022 
Data do Anúncio - 14-07-2022 
Data de Disponibilização no Site - 14-07-2022 

 

Dados do Requerente 
Wilson Marques Delgado Afonso 
 
Vendedor(es) 

ANTONIO CARLOS ESPERNEGA CALABOIÇA 
 

EDUARDO DE ALMEIDA ESPERNEGA 
 

JOÃO JOSE DE ALMEIDA ESPERNEGA 
 

MARIA ELISETE GOMES GUERREIRO 
 

MARIA GRACELINDA ESPERNEGA CALABOIÇA MATOS SEQUEIRA 
 

 
Comprador(es) 

Wilson Marques Delgado Afonso 
 

 
Identificação do Imóvel 
Artigo Matricial -220 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 130.5 m2 
Área Total - 110.4 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Terreiro João Perlado, n.º 2 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 49000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 28-07-2022 
 

 
Através de informação datada de 15 de julho, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, refere 

que, atendendo à localização do imóvel (Terreiro João Prelado, n.º 2, em Serpa), a área total do prédio 
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(110,40 m2), a área bruta de construção (130,50 m2) e o valor (49.000,00 Euros), considera que a Autarquia 

não terá interesse em exercer o direito de preferência. 

 

 

 

 

 Deliberação  

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

(duas) abstenções dos eleitos do PS, não exercer o direito de preferência na venda do imóvel sito no 

Terreiro João Perlado, n.º 2 em Serpa, pelo valor proposto de 42.000€ (quarenta e dois mil euros). -------- 
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5. PEDIDO DE PARECER SOBRE AUMENTO DE COMPARTES – HERDADE VALE DAS ÉGUAS E HERDADE DA 

CHARNECA DOS PEREIROS, EM SERPA – REQUERENTE: JOÃO MARIA PALMA PARREIRA CANO 

Em conformidade com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 18 

de julho do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao 

aumento de compartes decorrente da VENDA de Paulo Miguel Boalma Bastos Coelho Palma, na proporção de 

1/48 avos, a Maria do Rosário Coelho Palma Parreira Cano, e na proporção de 1/48 avos, em comum e partes 

iguais, a Emídio José Palma Beirão da Cruz (1/144 avos), a Margarida Maria Palma Beirão da Cruz (1/144 avos) 

e a Pedro Manuel Palma Beirão da Cruz (1/144 avos), dos seguintes prédios, por não se verificar que a referida 

transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, 

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

as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho: 

 

- Prédio misto denominado “Herdade Vale das Éguas”, sito ao artigo rústico 1, da secção M, com a área 

total de 409,8625, e a parte urbana sob o artigo 1186, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria); 

- Prédio rústico denominado “Herdade da Charneca dos Pereiros”, sito ao artigo 2, da secção O, com a 

área total 420,1750 hectares, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). 
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6. PEDIDO DE PARECER SOBRE AUMENTO DE COMPARTES – PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO “TELHEIROS”, 
NA FREGUESIA DE PIAS – REQUERENTE: FRANCISCO MIGUEL GODINHO OLIVEIRA 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 28 de 
julho do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento 
de compartes decorrente da VENDA de Francisco Miguel Godinho Oliveira, a Joaquim Manuel Moreno 
Cavaqueira e a Sandra Maria Matias José, em regime de união de facto, em comum e partes iguais, do prédio 
rústico denominado “Telheiros”, sito ao artigo 343, da secção R, da freguesia de Pias, com a área total de 2750 
m2, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao 
regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da 
Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho. 
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7. PEDIDO DE PARECER SOBRE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE IMT/PROJETO DE EMPARCELAMENTO SIMPLES 

DE PRÉDIOS RÚSTICOS, NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SERPA (SALVADOR E SANTA MARIA) – REQUERENTE: 

CIDÁLIA JOSÉ CORREIA MARTINS 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, através de informação datada de 4 de julho do corrente 

ano, refere que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 51º da Lei n.º111/2015, de 27 de agosto, alterada 

pela Lei n.º89/2019, de 3 de setembro, é requerido por Cidália José Correia Martins, na qualidade de 

proprietária dos prédios rústicos inscritos na matriz predial sob os artigos n.º 3 e nº 4, da secção KK, da União 

de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), parecer do município na aquisição do prédio rústico contíguo, 

da mesma natureza, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 441/19870218, e inscrito 

na matriz predial sob o artigo n.º 5 da secção KK, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), 

descrito com Área Total de 6,375 hectares, e o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa 

sob o n.º 442/19870218, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 6 da secção KK, da União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito na parte rústica com área de 6,625 hectares, resultando a operação 

num emparcelamento simples com a área total de 27,3125 hectares, enquadrando-se no disposto na alínea b) 

do n.º2 do artigo 51.º da Lei 111/2015 de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro. 

 

Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples resultante da aquisição, respeita o 

cumprimento da área máxima da exploração final resultante da operação, definida na Portaria n.º 219/2016, 

de 9 de agosto, alterada pela Portaria n.º 19/2019, de 15 de janeiro. 

 

Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no nº 3 do art.º 9º 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.º2 do art.º 9.º do mesmo diploma, propõe-se que o presente projeto de emparcelamento 

simples seja aprovado em deliberação de reunião de Câmara e se proceda à emissão da certidão requerida. 

 

A certidão a emitir pelo Município deverá conter, também, a seguinte informação: 

a) informar que, de acordo com definido no n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, alterada 

pela Lei n.º 89/2019, de 3 de setembro, o fracionamento dos novos prédios resultantes da operação de 

emparcelamento é proibido durante um período de 15 (quinze) anos contando a partir do seu registo; 

b) informar que a transmissão resultante das operações de emparcelamento simples está isenta de Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de imóveis (IMT) e de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), nos 

termos do disposto no art.º 51º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, na sua atual redação. 

 

Anexam-se a esta Informação, as plantas com a indicação da situação inicial e final dos prédios, que deverão 

acompanhar a certidão. 
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 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 

emparcelamento simples, respeitante aos prédios rústicos, acima descritos. ------------------------------------------- 
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8. ALTERAÇÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO DE ARRENDAMENTO DO BAR DO JARDIM DE SERPA – 

RATIFICAÇÃO  

Através de informação datada de 25 de julho, o Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, refere 

que, por deliberação proferida em reunião de câmara de 22/06/2022, foi aberto o Procedimento para 

Arrendamento do Bar do Jardim Municipal Eng.º Pulido Garciae nomeado o júri composto pelos membros 

efetivos Rui Costa, chefe da DAFRHAJ e Presidente do Júri, Nádia Mira, técnica superior da mesma divisão e 1.ª 

vogal, Ana Margarida Raposo, chefe da DDE e 2.ª vogal, e ainda pelos suplentes Nuno Canhita e Fernanda 

Barradas, ambos técnicos superiores. 

O prazo para apresentação de propostas finda às 16h30 do dia 25/07/2022 e, de acordo com o programa do 

procedimento, a respetiva abertura far-se-á no dia 26/07 pelas 14h00. Sucede, porém, que sendo esta uma 

altura preferencial para o gozo de férias, não é possível reunir três dos cinco elementos nomeados para que se 

proceda à abertura de propostas e posterior avaliação das mesmas. 

Face ao exposto, propõem ao Sr. Presidente, a alteração da deliberação supramencionada, ao abrigo do 

disposto no artigo 173.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 

7 de janeiro, na sua atual redação, conjugado com o n.º do 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, por se tratar de uma situação urgente, em que não é possível reunir 

excecionalmente a câmara, substituindo respetivamente os suplentes Nuno Canhita e Fernanda Barradas 

enquanto vogais suplentes, por Alzira Figueira, técnica superior do Serviço de Assessoria Jurídica eTeresa 

Morgado coordenadora técnica do Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, devendo esta 

alteração ser posteriormente ratificada em reunião de câmara. 

Face ao exposto, o Sr. Presidente proferiu despacho sobre o assunto em 25 de julho. 

 

 Deliberação  

Nos termos do n.º do 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 25 de julho, respeitante à alteração do 

júri do procedimento para arrendamento do bar do jardim municipal de Serpa. --------------------------------------- 

 

 

9. ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SERPA – APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DAS MEDIDAS 

DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em 17 de maio do corrente ano, informa que a 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Serpa, remete à autarquia as faturas de material 

adquirido no âmbito do combate à pandemia Covid 19, e solicita o respetivo apoio. Após análise dos 

documentos, verifica-se que o valor a apoiar será de 956,01€, que corresponde a 50% do valor total, conforme 

quadro a seguir indicado:  
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A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 26501 em 2022/07/25.  

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Serpa, um subsidio no valor de 956,01 € (novecentos e cinquenta e seis euros e um cêntimo), 

respeitante a 50% das despesas efetuadas no âmbito do combate à pandemia Covid-19, nos meses de 

novembro e dezembro de 2021 e janeiro, fevereiro, março e abril de 2022. -------------------------------------------- 

 

 

10. LIGA DOS COMBATENTES – NÚCLEO DE BEJA – PROPOSTA DE CONTINUIDADE DE SÓCIO PARA O ANO DE 

2022 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que a Liga dos Combatentes é uma organização cívica, que tem 

um âmbito de intervenção distrital, com sede em Beja, presta apoio aos associados ex-combatentes, quer no 

âmbito dos Centros de Apoio Médico, Psicológico e Social, bem como através da parceria com o Banco 

Alimentar. A nível institucional, promovem ações de sensibilização para a comunidade em geral e este núcleo 

sobrevive da quotização dos associados. 

A Direção do Núcleo de Beja, representante dos combatentes do distrito, presta apoio, através de 

alimentação, vestuário, apoio médico e monetário e neste momento o Núcleo apoia cerca de 30 famílias. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, em deliberação proferida na reunião de 11 de novembro de 

2020, aceitar a proposta de sócio do Núcleo de Beja da Liga dos Combatentes.  
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Propõem a continuidade de sócio para o ano 2022, sendo a cotização apresentada para os municípios 

associados no valor de 20€/ano, para fins de operacionalização das valências de apoio da Liga. Foi efetuado o 

cabimento com o nº sequencial 25588/2022. 

 

 Intervenções 

Tomou a palavra a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para dizer que a Câmara deverá manter-se sócia todavia, 

questiona o Executivo se, no Município de Serpa, não existiram Homens que perderam a vida e lutaram em 

nome da Pátria. Relembrou ainda que o Dia do Combatente, é no dia 9 de abril, e em vários municípios esta 

data é assinalada. Neste sentido, perguntou porque razão neste município não se celebra esta data e porque é 

que só e apenas a data do 25 de Abril merece comemorações. Para finalizar, questionou até quando se irá 

perpetuar o estandarte que está na faixa do Edifício da Câmara. 

 

O Senhor Presidente referiu que independentemente da posição que o Executivo tenha sobre a guerra 

colonial, existe o maior respeito por todos aqueles que nesta e noutras guerras perderam a vida no 

cumprimento do dever que lhe era imposto. Quanto à faixa do edifício o Senhor Presidente mencionou que, 

em princípio, irá ficar até que se façam 50 anos de 25 de abril. 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta para a continuidade de sócio da 

Liga dos Combatentes – Núcleo de Beja, para o ano de 2022. ----------------------------------------------------------- 

 

 

11. CANDIDATURA DO III FESTIVAL DO TERRITÓRIO HOSPITALÁRIO  

A Divisão de Cultura e Património, em informação datada de 21 de julho do corrente ano, informa que o 

projeto La Raya: III Festival do Território Hospitalário, 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.  

 

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 recriação histórica centrada na história da Ordem do Hospital, e 

do seu papel durante as Cruzadas e na Reconquista Cristã, destacando a relação com os territórios de Serpa, 

Aroche e Aracena.  

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 9.855€ (isento de IVA), da 

Associação Companhia Livre, para organização das atividades de recriação histórica, montagem de 
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acampamento Hospitalário, organização de demonstrações de combate e tiro com arco, jogos infantis, 

teatralizações, desfile e decoração do espaço da Alcáçova do Castelo de Serpa, para reforço das componentes 

do evento.  

O montante referente à candidatura inclui a organização e realização de atividades extras como uma 

conferência sobre a história militar dos Hospitalários, o lançamento de um livro de BD sobre os Besteiros de 

Serpa, fornecimento de equipamento militar e produção de teatralizações para animação do espaço da 

Alcáçova.   

 

No âmbito de uma 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, que serviu para a promoção do II Festival do Território Hospitalário, em 2021, e 

que também será utilizado para a divulgação do III Festival do Território Hospitalário, uma vez que os 

conteúdos são genéricos e sem referência a datas.  

 

 

Proposta 

No seguimento da realização do I e do II Festival do Território Hospitalário, em 2020 e 2021, apresentou-se 

nova candidatura, em conjunto com os Ayuntamientos de Aroche e Aracena, para a III edição do festival. 

Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, o documento respeitante ao referido 

projeto/candidatura.  

 

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

dias 20 e 21 de agosto de 2022, no horário 18h00 – 00h00, contempla a recriação de um acampamento 

Hospitalário na Alcáçova do Castelo de Serpa, com componente militar e civil, teatralizações, demonstrações 

de combates e de outras atividades (cronista, boticário, hospital, armaria, comendadeiras, jogos infantis, 

desfile), para além de uma conferência no dia 21 de agosto e do lançamento de um livro no dia 22 de agosto, 

ambos às 17h00.  

O valor proposto é de 3.000€ (isento de IVA) e inclui ainda a organização da conferência e do lançamento do 

livro, incluindo a participação de recriadores históricos, organização de teatralizações para animação do 

espaço de acampamento, com elaboração de guião e storyboard, o transporte dos participantes, seguros e 

licenças associados.  

À Câmara Municipal de Serpa compete a cedência de alojamento aos recriadores, fornecimento de águas 

durante o evento, apoio de WC e camarim durante o evento, iluminação do local de atuação. O alojamento 

será assegurado em casas de função do município. 

O acesso ao local do evento será livre durante os horários indicados e contará com o apoio de 3 funcionários 

que assegurarão a abertura do Museu Municipal de Arqueologia em horário prolongado e prestarão apoio às 

restantes iniciativas integradas no programa.  

 

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

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

articular a concretização das ações propostas.  

Foi efetuado o cabimento com o número sequencial 26471 em 2021/07/21. 
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 Intervenções 

Interveio a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para questionar qual a razão que esteve na base da tomada de decisão 

em abandonar os antigos moldes da Feira Medieval, realizada no centro Histórico de Serpa, e se tiveram em 

consideração o impacto negativo para a economia local. 

 

Referiu o Senhor Presidente que inicialmente existia uma Feira Tradicional que começou a perder impacto 

entre a sociedade, passando mais tarde a Feira Histórica e depois a Medieval. No entanto, considerou que 

deverá existir um evento, neste período, com mais projeção e dinamização económica e turística. Referiu 

ainda que atualmente não se reuniram condições, humanas e físicas, para fazer a Feira Medieval e que os 

valores em que estávamos a investir não correspondiam aos resultados obtidos. O objetivo é conjugar vários 

sectores e este ano irá ser realizado o Festival do Território Hospitalário que, de certa forma, atinge alguns 

objetivos pretendidos, todavia, a intenção é criar, para o próximo ano, um evento com uma maior projeção. 

 

Complementou ainda a Sr.ª Vereadora Odete Borralho a informação de que, durante o fim de semana do 

Festival, irão encerrar as Noites de Rua Cheia e irão ser criados espaços para grupos cantarem. O Movimento 

Associativo ficará nas tasquinhas no Largo Condes de Ficalho, os artesãos nas bancas, e no Castelo criar-se-ão 

momentos históricos com o apoio da Candidatura realizada.  

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à transferência da verba correspondente à 

comparticipação da Câmara Municipal de Serpa, no valor de 1.000€ (mil euros) para o Ayuntamiento de 

Aracena. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. POSTO DE S.MARCOS – ORÇAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS  

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 22 de julho do corrente ano, refere que, no 

âmbito do Protocolo assinado em 29 de julho de 2006, entre a Câmara Municipal de Serpa e a Associação Rota 

do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado (associação privada sem fins lucrativos, adiante 

designada RG-ADI), a gestão, conservação e manutenção do Posto de S Marcos (antigas instalações da Guarda 

Fiscal sitas na União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo), propriedade da Câmara 

Municipal, foi transferida para a referida associação.  

No âmbito do seu plano de atividades, a Câmara Municipal de Serpa pretende, ainda no Verão de 2022, o 

desenvolvimento de iniciativas de caráter cultural e recreativo, no Posto de S. Marcos, destinadas a jovens do 

concelho. 

 

A avaria na bomba do furo de água e a necessidade de finalização do sistema de fornecimento de água às 

habitações, não permitem o acolhimento das atividades e grupos em apreço. 

Face ao exposto, apresenta a RG-ADI orçamento no valor de 8 308,68 euros para execução dos trabalhos em 

apreço e a disponibilização de cerca de 750,00 euros para limpeza dos espaços, antes e depois da realização 

das iniciativas. 

Ao abrigo dos artigos 23º e 33º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, colocam a deliberação da câmara, a 

atribuição de subsídio à Associação Rota do Guadiana no valor total de 9059,68 euros para execução dos 

trabalhos enunciados e limpeza do Posto de S.Marcos, espaços exteriores e edificado, antes e depois das 

iniciativas a desenvolver pela Câmara Municipal de Serpa, no âmbito do Fórum Jovem e outras iniciativas de 

caráter cultural e recreativo destinadas aos jovens deste concelho e a promover no Verão de 2022. 
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Para processamento do respetivo pagamento, deverá a entidade remeter cópia da fatura referente ao 

investimento realizado com despesas de capital, no valor de 8308,68 euros. 

Para concretização do apoio enunciado, a Unidade de Gestão Financeira, efetuou os seguintes cabimentos: 

Despesas de capital – 8308,68 euros – cabimento sequencial nº26477 de 2002/07/21 

Despesas correntes – 750,00 euros – cabimento sequencial nº26478 de 2022/07/21 

 

 Intervenções 

Intercedeu o o Sr. Vereador Tomé Panazeite para questionar porque é que a Câmara vai custear esta obra se a 

gestão e conservação do Posto de S. Marcos estão a cargo da Associação Rota do Guadiana. Referiu ainda que 

existem outras Associações, como por exemplo a dos Caçadores, que fazem simplesmente a gestão do edifício 

onde estão. Referiu ainda que não entende o porquê da urgência em se realizar atividades ainda este verão de 

2022 uma vez que nos encontramos no mês de agosto e o verão terminará já em setembro. 

  

O Senhor Presidente respondeu que, efetivamente, o Protocolo existente atribuiu a competência da gestão e 

da manutenção do Posto à Associação Rota do Guadiana, contudo, as atividades que irão ser desenvolvidas 

são da responsabilidade Câmara. Tendo em conta que é necessário dinamizar o Posto de S. Marcos e que, 

atualmente, não estão reunidas as condições necessárias para se realizarem as atividades, a Câmara irá apoiar 

no que é possível. Referiu ainda que, futuramente, o protocolo deverá ser revisto assim como as 

responsabilidades da Rota do Guadiana. Atualmente, a Câmara tem todo o interesse em utilizar o espaço 

neste período, ou no próximo período escolar, e por isso irá assumir a despesa. 

 

Interveio o Sr.Vereador Tomé Panazeite para dizer que esta é altura certa para reaver o protocolo uma vez que 

a Associação não está a gerir o espaço como deveria. 

 

Referiu ainda a Sr.ª Vereadora Odete Borralho que a Associação Rota do Guadiana fez em tempos uma 

candidatura na ordem dos 400 mil euros que permitiu reabilitar o espaço para além de outros melhoramentos 

que têm vindo a fazer, como por exemplo o da piscina.  Considerou ainda que embora a Associação Rota do 

Guadiana tenha a competência de gerir o edifício do Posto de S. Marcos a Câmara poderá usufruir do espaço e 

melhorá-lo se assim o entender. 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite interferiu para solicitar o envio do protocolo do Posto de S. Marcos por email. 

 

 O Senhor Presidente respondeu que irá ser enviado. 

 

Seguiu-se a intervenção da Sr.ª Vereadora Ana Moisão para questionar qual a manutenção que tem sido feita 

pela Associação Rota do Guadiana, conforme a responsabilidade que lhe foi atribuída no protoloco assinado 

em 2006 e se o fornecimento de águas às habitações, não estava comtemplado nas candidaturas submetidas 

pela Associação Rota do Guadiana. 

 

Sobre a última questão a Sr.ª Vereadora Odete Borralho respondeu que sim. 

 

Perguntou novamente a Sr.ª Vereadora Ana Moisão se depois desta atividade, da responsabilidade da 

autarquia, se existem planos para dar a devida utilização às infraestruturas ou apenas se trata de um evento 

pontual. Para finalizar, apelou à presença do Presidente da Rota do Guadiana em Reunião de Câmara, para 
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prestar os devidos esclarecimentos, sobre a inatividade e as razões que conduziram a esta situação de 

abandono do projeto.  

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite perguntou ainda se o valor a atribuir à Rota é em forma de subsídio e qual p 

procedimento que irá ser realizado. 

 

O Senhor Presidente referiu que a Câmara irá pagar mediante apresentação de fatura. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e do CHEGA 

e 2 (duas) abstenções dos eleitos do PS, atribuir um subsídio à Associação Rota do Guadiana, no valor total 

de 9059,68€ (nove mil, cinquenta e nove euros e sessenta e oito cêntimos), para execução dos trabalhos 

acima enunciados e limpeza do Posto de S. Marcos, espaços exteriores e edificado. ---------------------------------- 

 

 

13. PROPOSTA DE PREÇO PARA VENDA DO LIVRO “OS BESTEIROS DE SERPA” 

A Divisão de Cultura e Património informa que o autor, Luís Guerreiro, propôs à Câmara Municipal de Serpa, a realização 

de um livro de Banda Desenhada relacionado com temas da história local.  

Após análise da proposta, a Divisão de Cultura e Património propôs que o tema a abordar fosse relacionado com os 

Besteiros de Serpa, por se tratar de um assunto de grande relevo para a história militar nacional e que foi retratado em 

diferentes abordagens nos últimos anos em eventos organizados pelo município (conferências, recriações na Feira 

Histórica, integração de quadros no Cortejo Histórico e Etnográfico).  

A Câmara Municipal de Serpa procedeu à aquisição de serviços ao autor para execução da proposta apresentada, tendo 

este cumprido com o acordado e procedeu à entrega de 500 exemplares do livro de BD “Os Besteiros de Serpa”, na 

Divisão de Cultura e Património, no dia 26 de maio de 2022. 

Correspondem 200 exemplares para oferta e 300 para venda ao público. 

 

O valor da aquisição de serviços ao autor totalizou 1.833,80€ (IVA incluído). 

O custo unitário é de 3,66€, propondo-se fixar em 10€ o preço de venda ao público.  

A apresentação pública do livro será agendada para 21 de agosto, integrada na programação do III Festival do Território 

Hospitalário.  

 

Ficha técnica 

Título: Os Besteiros de Serpa  

Autor: Luís Guerreiro  

Edição: Câmara Municipal de Serpa (2022) 

Produção: Editora Escorpião Azul  

Depósito legal: 481536/21 

ISBN: 978-989-8187-20-8 

Páginas: 48 

Tiragem: 500 exemplares  
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(Capa do livro)       (página do livro, para exemplo) 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, definir o valor de 10,0€ (dez 

euros), IVA incluído, para venda do livro “Os Besteiros de Serpa”, da autoria de Luis Guerreiro. ----------------- 

 

 

14. PROPOSTA DE ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO – Relatório final (versão draft) 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 27 de julho, refere que a Lei Quadro de 

transferência de competências para as autarquias locais - Lei 50/2018, de 16 de agosto veio, no seu artigo 17º, 

estabelecer que é “…da competência dos órgãos municipais gerir os programas de apoio ao arrendamento 

urbano e reabilitação urbana”.  

Por sua vez, o DL 105/2018, de 29 de novembro, veio concretizar o quadro de transferência destas 

competências para os órgãos municipais, nomeadamente no seu artigo 2º, onde refere “É da competência dos 

órgãos municipais a gestão de programas de apoio ao arrendamento urbano e à reabilitação urbana”. 

 

Neste contexto, e no âmbito da estratégia nacional para a habitação (ENH), do Programa 1º Direito e do Plano 

de Recuperação e Resiliência, submetem à apreciação da Câmara Municipal, para proposta de aprovação pela 

Assembleia Municipal, o Relatório Final – versão draftda “Estratégia Local de Habitação”, documento 

elaborado pela “Blue Capital”, com a participação dos agentes locais, e que se pretende orientador da politica 

municipal de habitação, num horizonte temporal de seis anos, e passível de atualizações e adaptações, 

decorrentes das oscilações que venham a observar-se no nosso território. 
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Informam ainda, que a presente versão preliminar, já teve parecer favorável do IRHU-Instituto da Habitação e 

Reabilitação Urbana. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Tomou a palavra o Sr. Vereador Tomé Panazeite para dizer que esta Estratégia da Habitação abrange muito 

mais do aquilo que está contemplado na proposta. 

 

O Senhor Presidente referiu que esta é uma oportunidade que deverá ser aproveitada e que a atribuição de 

habitações só ocorrerá se os candidatos reunirem os requisitos exigidos. 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho referiu que, por exemplo, no âmbito do Contrato Local de Segurança houve 

muita pressão para que o governo legislasse normas de acesso à habitação destinadas aos emigrantes, à 

semelhança de outros países, onde existem normas estabilizadas para o aceso às habitações.  

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão perguntou qual foi o procedimento para a adjudicação deste trabalho, sobre a 

Estratégia de Habitação do Município à empresa Blue Capital. 

 

O Senhor Presidente informou que foi realizado um concurso normal. 

 

Interveio novamente a Sra. Vereadora Ana Moisão para afirmar que ficou satisfeita por ver uma candidatura 

deste executivo à captação dos fundos do PRR. De seguida perguntou ao Executivo o que entende por 

habitação social. 

 

O Senhor Presidente respondeu que a habitação social deverá reunir as condições condignas para as pessoas 

e/ou famílias habitarem. O ato de entrega da habitação deverá ser baseado num rendimento que dê resposta 

aos requisitos mas que, posteriormente, poderá ser revisto. 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão referiu que existem famílias, neste momento, que precisam de habitação social e 

que por sua vez existem outras famílias que adquiriram habitação social porque os seus pais também 

beneficiaram, ou seja, está a passar de geração em geração. 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho acrescentou que a atribuição e usufruto de habitação social está 

devidamente regulamentada. 

 

Perguntou ainda a Sr.ª Vereadora Ana Moisão quais os critérios que vão ser utilizados e quem é a entidade 

que os vai desenvolver e se o centro histórico da cidade está incluído. 

 

O Senhor Presidente referiu que a Câmara deverá fornecer os dados das famílias ao IHRU (Instituto de 

Habitação e de Reabilitação Urbana) que por sua vez fará uma avaliação sobre os mesmos. Quanto ao Centro 

Histórico o Sr. Presidente informou que sim. 

 
Questionou, também, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão onde é que a autarquia propõe criar 200 fogos 
habitacionais e se o edifício da autarquia esta contemplado neste documento. 
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O Senhor Presidente referiu que os 200 fogos englobam todo o concelho e que o edifício não está 

contemplado uma vez que não é um edifício habitacional. 

 
Questionou novamente a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para saber como vão resolver a situação da insegurança 
nas metas a atingir. 
O Senhor Presidente referiu que a criação de condições condignas e a integração dos migrantes na sociedade 

permitem reduzir o nível de insegurança uma vez que, por exemplo, os problemas criados pela migração 

suscitam sempre insegurança. 

 

Para finalizar referenciou a Sr.ª Vereadora Ana Moisão que na nota introdutória da Estratégia, está 

mencionado que o documento é um documento orientador da política municipal. Neste seguimento, 

perguntou o que é que a empresa Blue Capital fez uma vez que a estrutura e conteúdos coube ao município. 

Segundo a Sr.ª Vereadora parece pouco coerente e bastante limitado, uma vez que apresentam uma 

caracterização do território com indicadores com fontes estatísticas, mas com análises bastante tendenciosas. 

Por ser um documento que carece de uma análise exaustiva, irá analisar melhor e voltará a abordar o assunto 

na próxima reunião. 

 

Respondeu a Sr.ª Vereadora Odete Borralho declarando que a elaboração da estratégia foi da 

responsabilidade da empresa Blue Capital que, obviamente, realizou os seus contactos com o município, 

contudo, a responsabilidade política é da Câmara. Acrescentou ainda que, a metodologia de trabalho passou 

por juntar uma equipa técnica dos vários serviços/divisões da autarquia e que envolveu as Juntas de Freguesia 

com a sua contribuição. Fundamentalmente, este é um trabalho técnico com uma definição política sobre a 

habitação. 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto e face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou com 3 (três) votos a favor dos eleitos 

da CDU e 3 (três) abstenções dos eleitos do PS e do CHEGA, nos termos da alínea h) do artigo 25.º e artigo 

33.º n.º 1 alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, 

o documento de Estratégia Local de Habitação – relatório final, versão draft, cuja cópia se anexa à presente 

ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERPA E A ESCOLA PROFISSIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA – CENTRO TECNOLÓGICO ESPECIALIZADO 

A Divisão de Desenvolvimento e Estratégia, em 26 de julho do corrente ano, informa que, no seguimento 

dos contactos estabelecidos entre as duas entidades no quadro do Aviso de Abertura de Concurso 

CENTROS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS Investimento RE-C06-i01: Modernização da oferta e dos 

estabelecimentos de ensino e da formação profissional N.º 01/C06-i01.01/2022, para o qual a Escola 

Profissional de Desenvolvimento Rural está elaborar candidatura para um CET na área industrial, 

integrando o curso técnico de produção agropecuária, é proposto o estabelecimento de um Protocolo de 

parceria entre ambas as entidades, para definição de uma estratégia partilhada e definição de ações 

conjuntas.  

 

Este Protocolo que tem também como objetivo, reforçar e evidenciar a cooperação institucional já 

existente entre o município e a Escola Profissional, numa ótica de desenvolvimento territorial e inovação, 

não prevê quaisquer encargos financeiros para o município, remetendo, porém, para a possibilidade de 
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serem posteriormente definidas e detalhadas ações de cooperação especifica mediante documentos 

complementares e protocolados.  

 

Assim, e tendo em consideração a importância que este Centro Tecnológico tem para o concelho e para a 

região, assim como o apoio aos processos de inovação e dinamização do tecido empresarial, nos quais a 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa tem um papel fundamental; 

Considerando também que, de acordo com o disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alíneas d)  e m) , conjugado 

com o nº 33º alíneas o), u) e ff) da Lei 75/2013 de 12 de setembro,  os municípios têm atribuições nos 

domínios da educação e da promoção do desenvolvimento, competindo à Câmara Municipal deliberar 

sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes , apoiar atividades de natureza 

social, desportiva , recreativa ou outra de interesse para o município e promover e apoiar o 

desenvolvimento de atividades e realização de eventos relacionados com a atividade económica de 

interesse municipal, 

Coloca-se à consideração superior a seguinte proposta de Protocolo, a celebrar entre o Município de Serpa 

e a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural. 

 

 
PROTOCOLO DE PARCERIA  

Entre 
PRIMEIRO OUTORGANTE: A Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, abreviadamente 
designada EPDRS, com sede na Herdade da Bemposta, apartado 26, 7830-909 em Serpa, pessoa coletiva n.º 
600067912, legalmente representada pela Diretora, Paula Alexandra dos Santos Bento. 
e 
SEGUNDO OUTORGANTE: Município de Serpa, com sede na Praça da República 1, em Serpa, pessoa coletiva 
n.º501112049, legalmente representada por João Francisco Efigénio Palma, na qualidade Presidente do 
Município. 
 
Considerando que:  

 O PRR – Plano de Recuperação e Resiliência tem a modernização do ensino e formação profissional 
como uma prioridade nacional, importando que tudo se faça no sentido de lhe conferir credibilidade e 
qualidade; 

 O PRR prevê um investimento de larga escala com vista à capacitação das gerações jovens face às 
exigências atuais da prática profissional decorrentes da transição digital e energética da economia;  

 A relevância do desenvolvimento das competências nas áreas de renovação industrial e da inovação, 
quando promovidas em articulação com os diferentes atores, nomeadamente, entidades do sistema 
científico e tecnológico nacional (SCTN), agentes económicos e empresariais das regiões, bem como 
órgãos da administração regional e local. 

 A EPDRS, no âmbito da sua oferta formativa, pretende englobar o seguinte curso profissional: Curso 
de Técnico de Produção Agropecuária neste CTE; 

 Com vista à concretização das medidas constantes do Eixo 6 do PRR e particularmente as referentes à 
implementação dos CTE – Centros Tecnológicos Especializados, importa assegurar: 

o Uma articulação estreita entre o mundo empresarial, as entidades SCTN e as escolas 
profissionais, potenciando a capacitação, a partilha de conhecimento e a procura de soluções 
para problemas concretos consequentes com as necessidades partilhadas; 

o Uma aproximação e articulação entre as Instituições que estimule e crie processos de 
inovação escaláveis e ecossistemas de aprendizagem ancorados na digitalização, 
sustentabilidade, modernização, humanização, integralidade e na prática. 
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Os outorgantes, cientes das vantagens recíprocas da implementação de um Centro Tecnológico Especializado 
Industrial (doravante designado como CTE), celebram entre si o presente Protocolo de parceria o qual se 
regerá pelas cláusulas seguintes: 
 

CLAÚSULA PRIMEIRA 
(Objeto) 

O presente Protocolo tem como objetivo o benefício recíproco das potencialidades e complementaridades das 
atividades dos dois outorgantes, no sentido de contribuir para a modernização da oferta formativa em linha 
com as evoluções do tecido produtivo, através da criação de um CTE com grande potencial na criação de valor 
acrescentado, de forma a aumentar o número de jovens diplomados em ofertas de dupla certificação de nível 
secundário, melhorando a articulação vertical entre os vários níveis de educação e formação profissional, 
contribuindo para a aprendizagem ao longo da vida. 

CLAÚSULA SEGUNDA 
(Ações a empreender) 

Compete aos outorgantes do presente protocolo o desenvolvimento conjunto de ações que permitam a 
promoção e desenvolvimento de atividades no âmbito da dinamização do Centro Tecnológico, 
designadamente:  

a) Delinear uma estratégia partilhada de orientação escolar e profissional (por exemplo, através da 
análise do perfil dos alunos, da intervenção de técnicos especializados e da proposta de percursos de 
especialização); 

b) Divulgar o CTE (por exemplo, através de campanhas de divulgação, planos de comunicação partilhados 
e de eventos na e para a comunidade); 

c) Investir para o upgrade tecnológico (por exemplo, através da definição de partilha de informações 
sobre a obsolescência do hardware e software utilizados, da criação de planos de manutenção, 
reposição e atualização de equipamentos e software); 

d) Proporcionar formação contínua de professores/formadores/técnicos (por exemplo, através do 
desenvolvimento de programas formativos de base em competências locais, empregabilidade 
potencial e inovação social e de iniciativas formativas em parceria com os CFAE, ensino superior, 
entidades formadoras e empresas); 

e) Assegurar a manutenção de espaços e/ou equipamentos (por exemplo, através do planeamento de 
serviços de conservação e de manutenção preventiva); 

f) Estabelecer conjuntamente uma rede de transportes que sustente a deslocação dos alunos de e para o 
estabelecimento de ensino no âmbito do curso de Técnico de Produção Agropecuária, a partir dos 
seus pontos de residência (nomeadamente, através da partilha da rede de transportes local e 
intermunicipal ou através do acesso a apoios no âmbito do Fundo Social Europeu da responsabilidade 
da EPDRS); 

g) Disponibilizar residências de estudantes (assegurado pelas instalações geridas pela EPDRS). 
 

CLAÚSULA TERCEIRA 
(Ações de cooperação específica) 

As partes estabelecem que cada ação a desenvolver será definida e detalhada, no que respeita aos objetivos, 
encargos, mecanismos e prazos, através de documentos complementares. 
 
 

CLAÚSULA QUARTA 
(Inexistência de implicações financeiras) 

1) Ambos os outorgantes estão cientes de que a presente parceria não envolve quaisquer encargos 
financeiros; 
2) Pode, no entanto, qualquer dos outorgantes solicitar a prestação de serviços através de Protocolos 
Específicos a celebrar para o efeito. 
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CLAÚSULA QUINTA 

(Divulgação, Confidencialidade e Proteção de Dados) 
1) Ambos os outorgantes poderão divulgar nos seus meios de comunicação publicações no sentido de alcance 
da celebração do presente Protocolo de Parceria e projetos resultantes do CTE. 
2) Os outorgantes assegurarão os processos e as boas práticas no âmbito do Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados. 

CLAÚSULA SEXTA 
(Gestão do Protocolo) 

A gestão do protocolo será assegurada pelos representantes posteriormente designados de ambas as 
instituições, que terão como missão serem os interlocutores privilegiados para as relações entre as 
instituições. 
 

CLAÚSULA SÉTIMA 
(Vigência e Denúncia) 

O presente protocolo produz efeitos imediatamente após a assinatura pelos representantes das partes que 
nele outorgam e vigorará por um período de doze meses, renovável por iguais períodos, salvo em caso de 
oposição à sua renovação por um dos outorgantes, a qual deve ser comunicada à contraparte com uma 
antecedência mínima de trinta dias. 

CLAÚSULA OITAVA 
(Disposições finais) 

1) As omissões ao presente protocolo de parceria serão oportunamente analisadas e resolvidas pelas partes 
envolvidas. 
2) Ambos os outorgantes aceitam o presente Protocolo de parceria nos precisos termos nele exarados. 
3) O presente protocolo é feito em duplicado, sendo um exemplar entregue a cada um dos Outorgantes. 
 
Serpa, 22 de julho de 2022 
 
         O PRIMEIRO OUTORGANTE     O SEGUNDO OUTORGANTE 

EPDRS      Município de Serpa 
Diretora      Presidente 

 
_______________________________________    _______________________________________ 

 Paula Alexandra dos Santos Bento   João Francisco Efigénio Palma 
 
 
 

 Intervenções 
Intercedeu a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para enaltecer o papel da Escola Profissional de Serpa que tem 
desenvolvido e vem a desenvolver projetos que ajudam a promover e a suprimir a falta de mão de obra 
qualificada em sectores representativos na região.  
 
 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor do protocolo acima transcrito, a celebrar 

com a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa. -------------------------------------------------------------- 
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16. PROPOSTA DE PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES E OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLA 

DO CONCELHO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, NO ANO 

LETIVO 2022/2023 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 28 de julho, refere que, ao abrigo da Lei 

50/2018, assumem-se como novas competências dos órgãos municipais (artigo11º) assegurar as atividades de 

enriquecimento curricular (AEC), em articulação com os agrupamentos de escola. 

O DL 21/2019, no seu artigo 39º (escola a tempo inteiro), refere que “compete às câmaras municipais 

promover e implementar medidas de apoio à família que garantam uma escola a tempo inteiro, 

designadamente atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico, de caráter facultativo e 

de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidam, nomeadamente, nos domínios 

desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e de 

voluntariado e da dimensão europeia da educação. 

O artigo 40º do mesmo decreto (organização e funcionamento) acrescenta: 

“1 - A planificação das atividades de apoio à família, componente de apoio à família e atividades de 

enriquecimento curricular é desenvolvida conjuntamente pelas câmaras municipais e pelos órgãos de 

administração e gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, considerando as 

necessidades dos alunos e das famílias, a formação e o perfil dos profissionais que as asseguram e os 

recursos materiais e imateriais de cada território. 

2 - A supervisão pedagógica e a avaliação das atividades de apoio à família, componente de apoio à 

família e atividades de enriquecimento curricular cabe ao conselho pedagógico de cada agrupamento 

de escolas ou escola não agrupada” 

Por sua vez, o artigo 14º da Portaria 644-A/2015, de 24 de agosto estabelece que a entidade promotora pode 

estabelecer parceria(s) para a concretização das AEC. 

 

Até à presente data, as AEC no concelho de Serpa têm sido promovidas pelos Agrupamentos de Escola, 

mediante protocolo com a Associação Tempos Brilhantes. 

Face à transferência das novas competências neste domínio, conforme atrás exposto, o município de Serpa 

propõe-se a desenvolver, na qualidade de entidade promotora, as AEC a partir de setembro 2022 (ano letivo 

2022/2023), considerando-se por adequado, face aos novos domínios considerados, assim como pela 

avaliação favorável efetuada pelos Agrupamentos de Escola nº1 e nº2 e recursos inexistentes no município 

para o efeito, o estabelecimento de Protocolo com a Associação Tempos Brilhantes e cada Agrupamento de 

Escolas. 

Paralelamente, efetuar-se a candidatura à Direção Geral de Estabelecimentos Escolares/Direção de Serviços da 

Região Alentejo, ao abrigo da Portaria 644-A/2015(2ª série), de 24 de agosto, conjugada com o DL 55/2018 de 

6 de julho, para financiamento destas atividades. 

 

Foram identificados, por Agrupamento de Escolas: 

- Agrupamento de Escolas nº1:  

93 horas semanais / 335 alunos /17 turmas 

Domínios para os 1º e 2º anos de escolaridade: Expressão Musical/Dramática e Plástica; Atividade Física e 

Desportiva e Pequenos Cientistas / Pequenos Exploradores 

Domínios para os 3º e 4º anos de escolaridade: Expressão Musical/Dramática e Plástica; Atividade Física e 

Desportiva; Pequenos Cientistas / Pequenos Exploradores e Programação Informática Brilhante 

- Agrupamento de Escolas nº2: 

35 horas semanais/117 alunos/7 turmas 
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Domínios para os 1º, 2º, 3º e 4º anos de escolaridade: Expressão Musical/Dramática e Plástica e Atividade 

Física e Desportiva  

Os domínios e funcionamento destas AEC foram já aprovados em sede de conselho geral de cada 

agrupamento de escolas, sob proposta dos respetivos conselhos pedagógicos. 

 

Considerando-se o facto de os 10,61 euros/hora assumidos pela portaria (índice 126) para pagamento aos 

mentores/monitores AEC, não se perfilar por suficiente à assunção das despesas associadas, nomeadamente 

deslocação entre localidades, propõe-se  o valor a transferir para a Associação pelo município se sustente na 

contratação dos técnicos associados ao desenvolvimento das mesmas, de setembro de 2022 a junho 2023 (10 

meses), suportando o município o valor total não comparticipado pela tutela (30 902,07 euros), do total 

perspetivado de 98 702,07 euros com base nos seguintes cálculos e distribuição: 

 

- Agrupamento de Escolas nº1:  

335 alunos*150 euros/aluno, num total de 50 250 euros financiados pela tutela e que integram pagamento a 

monitores e todos os materiais de desgaste associados e acompanhamento. 

+ 22 369,23 euros para 12 contratos de trabalho (3 horários de 8h; 3 horários de 7h; 5 horários de 6h e 2 

horários de 5 horas), num total de 72 619,23 euros, suportando a câmara o diferencial dos 22 369,23 euros 

- Agrupamento de Escolas nº2: 

117 alunos*150 euros/aluno, num total de 17550 euros financiados pela tutela e que integram pagamento a 

monitores e todos os materiais de desgaste associados e acompanhamento. 

+ 8532,84 euros para 5 contratos de trabalho (5 horários de 6h), num total de 26 082,84 euros, suportando a 

câmara o diferencial dos 8532,84 euros 

 

 

De acordo com a presente proposta: 

- total do investimento 98 702,07 euros 

- investimento financiado: 67 800,00 euros 

- despesa não comparticipada e assumida pelo município: 30 902,07 euros 

 
 

 Intervenções 
Interferiu o Sr. Vereador Tomé Panazeite para questionar se o protocolo é feito entre a Associação e o 
Agrupamento de Escolas, se os monitores que trabalham para esta associação trabalham a recibos verdes e 
quem é que os contrata. 
 
O Senhor Presidente respondeu que o protocolo é feito com a Associação e com os Agrupamentos de Escola, 
que os monitores trabalham, efetivamente, a recibo verde e que são contratados pela Associação. Mais 
esclareceu que o objetivo destes Protocolos é melhorar as condições dos monitores uma vez que existiam 
muitos problemas de instabilidade.  
 
A Sr.ª Vereadora Ana Moisão perguntou por quem os monitores são selecionados, se os mesmos são 
selecionados de acordo com a sua experiência profissional para o domínio a desempenhar e se as pessoas que 
compõe esta associação passam a ser funcionários da autarquia. 
 
O Senhor Presidente respondeu que os monitores são selecionados pela Associação com a colaboração do 
Agrupamento de Escolas, tendo em conta a experiência profissional dos respetivos monitores, e que estes não 
passam a ser funcionários da autarquia. 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes protocolos e 

respetivas candidaturas, que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante:  

 

 Protocolo de colaboração para desenvolvimento das AEC, no ano letivo 2022/23, entre o município 

de Serpa (entidade promotora), a Associação Tempos Brilhantes e o Agrupamento de Escolas nº1; 

 Protocolo de colaboração para desenvolvimento das AEC, no ano letivo 2022/23, entre o município 

de Serpa (entidade promotora), a Associação Tempos Brilhantes e o Agrupamento de Escolas nº2; 

 Candidatura do município de Serpa à Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares/direção de 

serviços da região Alentejo, para apoio financeiro ao desenvolvimento das AEC no Agrupamento de 

Escolas nº1, no âmbito da portaria 644-A/2015 de 24 de agosto, conjugada com o DL 55/2018 de 6 

de julho; 

 Candidatura do município de Serpa à Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares/direção de 

serviços da região Alentejo para apoio financeiro ao desenvolvimento das AEC no Agrupamento de 

Escolas nº2, no âmbito da portaria 644-A/2015 de 24 de agosto, conjugada com o DL 55/2018 de 6 

de julho.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
17. PROGRAMA DE ESTUDOS DO MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA – PROPOSTA DE APOIO  
No âmbito do programa da Câmara Municipal de Serpa “Estudos do Museu”, destinado a promover a 
investigação científica das coleções arqueológicas do Museu Municipal de Arqueologia de Serpa, propõe a 
Divisão de Cultura e Património, a colaboração com o Doutor António José da Silva Botas Rei, com vista ao 
estudo e publicação da coleção numismática islâmica do referido museu.  
O Doutor António Rei é investigador Integrado no Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Doutorado em História da Cultura e Mentalidades 
Medievais, pela mesma Faculdade.  
O conjunto a estudar é composto por 6 moedas, de proveniência desconhecida, e que não estão estudadas 
nem publicadas, criando-se uma oportunidade para aprofundar o conhecimento sobre as coleções inéditas do 
museu, como previsto no programa "Estudos do Museu".  
 
Propõe-se a atribuição de um apoio de 200€ (duzentos euros) ao investigador António Rei, para despesas de 
deslocação e alimentação durante o período de estadia em Serpa, com uma duração prevista de 3 dias, e a 
cedência de alojamento em casa de função do município. Propõe-se ainda a disponibilização da Sala 
Polivalente do Museu Municipal de Arqueologia ao investigador e o respetivo acompanhamento por parte do 
arqueólogo municipal.  
Prevê-se que os estudos indicados possam decorrer na semana de 10 a 14 de outubro de 2022.  
Após a conclusão do estudo as informações obtidas serão integradas no inventário do espólio do Museu 
Municipal de Arqueologia e verificar-se-á junto do investigador o interesse em proceder à publicação em 
revista da especialidade.  
O autor deverá fornecer à Câmara Municipal de Serpa um texto de divulgação e uma ficha descritiva 
pormenorizada das peças estudadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de atribuição de um apoio de 
200€ (duzentos euros) ao Doutor António José da Silva Botas Rei, para despesas relacionadas com o estudo 
e publicação da coleção numismática islâmica do Museu Municipal de Arqueologia.---------------------------------- 
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18. ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE AUTÁRQUICO, PARA CONHECIMENTO  

Grupo Parlamentar do PCP 
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19. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 142, referente ao dia 02 de 

agosto de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.869.114,97€ (dois milhões, oitocentos e sessenta e 

nove mil, cento e catorze euros e noventa e sete cêntimos) e 82.323,28€ (oitenta e dois mil, trezentos e vinte e 

três euros e vinte e oito cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Terminada a ordem de trabalhos questionou o Sr. Vereador João Freixo porque é que o Atendimento Geral da 
Câmara continua a trabalhar com agendamentos se a pandemia do Covid 19 já alterou as suas regras.   
 
O Senhor Presidente alegou que quando os munícipes agendam atendimentos têm a garantia que vão ser 
atendidos assim como o tempo de espera é quase que inexistente. Referiu ainda que têm existido alguns 
constrangimentos, em termos de recursos humanos, mas que, oportunamente, irá ser analisada a alteração 
desta situação.  
 
Contudo, referiu o Sr. Vereador João Freixo, existem situações que não são compreensíveis como foi o caso de 
uma senhora de idade de A-do-Pinto que chegou ao Atendimento sem marcação e teve que voltar para trás. 
 
O Senhor Presidente referiu que essas situações não devem acontecer. 
 
Seguiu-se a intervenção do Sr. Tomé Panazeite para questionar se as bocas de incêndio, que são muitas, têm 
caudal para abastecer os veículos, se têm carga e se é utilizado o sistema stores. 
 

O Senhor Presidente respondeu que essa informação técnica será enviada posteriormente. 

Perguntou ainda o Sr. Vereador Tomé Panazeite, tendo em conta que o horário de abertura da piscina é às 

10h, se não será uma hora tardia para a sua abertura uma vez que é recomendado sombra a partir das 10h30. 

O Senhor Presidente mencionou que existem muitas sombras na piscina, mas que a informação poderá ser 

melhor analisada e posteriormente enviada a informação. 

Para finalizar, perguntou ainda o Sr. Vereador Tomé Panazeite se a Câmara aderiu ao Protocolo, no âmbito do 

turismo, de forma a reativar o turismo. 

O Senhor Presidente informou que a Câmara aderiu e que o Protocolo foi assinado no passado mês de maio, 

em Moura.  

Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador João Freixo para solicitar o número de funcionários da autarquia.  

 

O Senhor Presidente informou que rondam os 500 funcionários. 

 

Tomou a palavra a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para dizer que na última reunião esteve presente o Arqueólogo 

Municipal, não ficando claro o porquê de passados apenas 4 anos, um projeto que foi novamente apresentado 

em 2018, na comunicação social, pelo anterior executivo da CDU, deixa agora de fazer sentido. Neste 

seguimento, solicitou que lhe fosse enviado por email os elementos técnicos que suportaram esta decisão.  

 

O Senhor Presidente respondeu que as dificuldades que têm vindo a surgir dificultaram o avanço do projeto e 

que não existem propriamente elementos técnicos que sustentem este afastamento, mas sim um conjunto de 

circunstâncias que fizeram com que a “Cidade das Rosas” não fosse considerada uma prioridade para este 

executivo. 

 

Tendo em conta que existem mil sítios e que alguns com mais interesse científico que a “Cidade das Rosas” 

perguntou a Sr.ª Vereadora Ana Moisão se o interesse científico deve prevalecer sobre os interesses 

económicos e de desenvolvimento do Concelho. 



                                                                                                          Ata n.º 17 – 03/08 
 
2022 

 

Pág. 40 

 

O Senhor Presidente respondeu que deverá existir uma conjugação de interesses pois considera que é difícil 

explorar um sítio arqueológico se não tiver interesse científico. A questão principal passa por saber se há ou 

não condições para o explorar.  

 

Perguntou ainda a Sr.ª Vereadora Ana Moisão em que rotas turísticas está o município de Serpa incluído e 

porque é que não vê destaque na nossa autarquia para o caminho romano que já está referenciado por outros 

municípios, que vem desde Quintos até Vila Verde de Ficalho. 

O Senhor Presidente respondeu que o caminho romano se encontra referenciado.  

Perguntou ainda a Sr.ª Vereadora Ana Moisão o que é que na opinião do Executivo atrai mais turistas, achados 
da época Romana ou do Paleolítico. Segundo a Sra.ª Vereadora existem estudos e exemplos que claramente 
demonstram que o edificado, da Época Romana, é o mais procurado.  
 

O Senhor Presidente referiu que a dimensão deverá passar por aquilo que podemos mostrar de melhor aos 

turistas sendo que é, claramente, o edificado o que chama mais a atenção aos turistas. 

 
Interveio novamente a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para dizer que no site da Autarquia está mencionado no 
programa do museu municipal existem dois módulos. Posto isto, perguntou se o modulo da história da Cidade 
já está implementado e se não, porquê. 
 
O Senhor Presidente explicou que existe um módulo que passa pela Rua da Barbacã mas o projeto a 

desenvolver nessa zona é um projeto muito ambicioso sendo que, neste mandato, não está perspetivado a sua 

operacionalização. 

 
Questionou novamente a Sr.ª Vereadora Ana Moisão se desde 2016 não houve mais nenhuma atualização do 
roteiro do Museu Municipal de Arqueologia. 
 
Sobre esta questão a Sr.ª Vereadora Odete Borralho informou que não houve alteração no roteiro porque não 

houve alteração na exposição. 

 

Perguntou a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para quando o início das Obras do Museu de Etnografia e se o 
executivo já consultou as avaliações no TripAdvisor dos espaços de interesse turístico no nosso município. 
Mais referiu que o Museu Etnográfico de Serpa se destaca nas avaliações e, por isso, é realmente importante a 
sua recuperação. Perguntou ainda se o museu vai sofrer obras na estrutura principal (característica da sua 
antiga função como o edifício do mercado municipal) e informou que gostaria de receber por email a 
informação relativa a este projeto.  
 

O Senhor Presidente respondeu que as obras do Museu de Etnografia estão para breve e que as obras não irão 

alterar a estrutura do edifício.  

 

Perguntou ainda a Sr.ª Vereadora Ana Moisão quais são os planos que a autarquia tem para o museu do 

edifício de Pias.  

 

O Senhor Presidente informou que não tem quaisquer planos para o espaço museológico porque é tutela da 

Junta de Freguesia de Pias. 

 

Solicitou a Sr.ª Vereadora Ana Moisão por email a resposta às seguintes questões: 
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- Quantas empresas e quantos postos de trabalho, estão nas ZAE de Serpa, VNSB e Pias. 

- Qual a regularidade das visitas dos técnicos da autarquia às instalações das empresas, para o normal 

levantamento de necessidades. 

O Senhor Presidente referiu que posteriormente iria ser enviada essa informação. 

Perguntou, de seguida, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão o ponto de situação do processo de expropriação e do 

pagamento do mesmo ao proprietário, na área onde estão colocados os Passadiços do Pulo do Lobo, qual o 

ponto de situação relativamente à conclusão do projeto dos Passadiços e se o Executivo não pondera retirar 

aquela madeira toda e devolver-nos a brutalidade da paisagem.  

O Senhor Presidente informou que não pondera retirar qualquer tipo de estrutura assim como comunicou que 

já foi lançado um procedimento de consulta preliminar para obter o valor previsível para conclusão da obra. 

 

Sobre o Incêndio que deflagrou junto à estrada n255 Pias/Serpa, no passado dia 31 de julho, perguntou a Sr.ª 

Vereadora Ana Moisão em que estado ficou a Ponte Romana sobre o Rio Enxoé, se já foi feito algum 

levantamento e se o executivo já visitou o local. 

O Senhor Presidente respondeu que já visitou o local e que aparentemente a Ponte Romana não tinha sofrido 

danos. 

Questionou a Sr.ª Vereadora Ana Moisão sobre até que ano letivo estão previstos a distribuição gratuita dos 

livros sendo que há municípios em que são entregues até ao 9 ano.  

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho informou que são até ao 4º ano do 1ºciclo. 

Questionou ainda a Sr.ª Vereadora Ana Moisão sobre qual a razão de o Castelo de Serpa, ser dos únicos que 

não tem hasteada uma bandeira de Portugal.  

O Senhor Presidente transmitiu que iria analisar a questão. 

 

Para concluir alertou a Sr.ª Vereadora Ana Moisão que na Freguesia de Pias, num dos acessos à estrada da 

Freguesia de Brinches, encontram-se espalhadas várias lixeiras a céu aberto e que o cheiro nauseabundo dos 

animais mortos e de lixos orgânicos o que tornava insuportável a passagem no local. Neste sentido, 

questionou o Executivo para quando a resolução deste problema. 

O Senhor Presidente respondeu que desconhecia a situação, mas que iria verificar a mesma. 
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Informações enviadas aos eleitos, por email, para conhecimento 

 

Dia 22 de julho 

«Na sequência do pedido de informação do Sr. Vereador Tomé Panazeite, na reunião de 6 de julho, sobre as 

bocas de incêndio no centro histórico, e de acordo com informação do Serviço Municipal de Proteção Civil, 

segue em anexo, a planta com a localização de todas as bocas de incêndio e bocas de rega, existentes no 

centro histórico da cidade de Serpa, registando-se, maioritariamente, duas ou mais bocas de incendio por rua, 

possibilitando também, para além do abastecimento, o combate direto.  

Mais se informa que, considerando a dificuldade de acesso de meios terrestres pesados para combate a 

incêndios no centro histórico, esta foi uma solução pensada a montante para salvaguarda desta zona da 

cidade.» 

 

 

Dia 25 de julho 

«Na sequência da sua intervenção na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 20 do corrente mês de 

julho, no período de intervenção do público, relativamente à reclamação efetuada por uma munícipe de Vila 

Nova de S.Bento, devido ao ruido e cheiro provenientes de um restaurante situado ao lado da sua habitação, 

de acordo com informação prestada pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, já foram 

notificados, o reclamante e o reclamado, através de oficio S/5301 e S/5302, datados de 22/07/2022, tendo 

sido solicitado ao reclamado que promova medidas para minimizar o impacto do ruido e cheiros.» 

 

 

Dia 27 de julho 

«Na reunião do Órgão Executivo realizada no dia 6 de julho, aquando da apreciação do assunto respeitante ao 

pedido de parecer de não oposição à plantação de cannabis no nosso concelho, questionou a Sr.ª Vereadora 

Ana Moisão se o requerente já realizou o pedido formal para iniciar o processo de escavação, conforme 

parecer do arqueólogo municipal. 

De acordo com informação prestada pelo Arqueológo Municipal Miguel Paixão, a Câmara Municipal de Serpa 
emitiu uma informação em PDM, a 23 de junho de 2022, dirigida a João Grazina, representante do requerente, 
de um projeto agrícola no prédio rústico “Herdade da Charneca”, situado na União de Freguesias de Vila Nova 
de São Bento e Vale de Vargo, artigo 379, seção D. 
 
Na referida informação constatou-se a localização de um sítio arqueológico, Herdade do Merinho 5 (Código 
Nacional de Sítio n.º 31358) coincidente com a área do prédio rústico alvo do projeto.  
O promotor deverá realizar prospeções arqueológicas para delimitação da área de dispersão dos vestígios 
arqueológicos mencionados e caso estes coincidam com as áreas de implantação do projeto, deverá garantir-
se o acompanhamento arqueológico dos trabalhos que impliquem movimentações de terras, podendo se 
necessário, recorrer-se a escavação arqueológica no caso da deteção de vestígios arqueológicos no decurso 
dos trabalhos de movimentação de terras. 
 
Mais se informa, não ser a Câmara Municipal a entidade com competência para conceder a autorização para a 

prática desta ação, mas sim a Direção Regional de Cultura do Alentejo, à qual o requerente deverá dirigir o 

respetivo pedido. 

Assim, só após o envio do parecer por parte da Direção Regional de Cultura do Alentejo ao promotor, é que 

este poderá proceder à contratação de serviços de arqueologia para cumprimento das obrigações legais 
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mencionadas. O(A) arqueólogo(a) a contratar será responsável pelos procedimentos relativos ao envio do 

Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos (PATA), a remeter à Direção Geral do Património Cultural, 

que enviará ao requerente a aprovação do PATA, e cópias para o promotor e para a Câmara Municipal de 

Serpa.  

O promotor do projeto não tem assim que realizar qualquer pedido formal junto da Câmara Municipal de 

Serpa, para informar sobre o início dos trabalhos arqueológicos, a que está legalmente obrigado.» 

 

Dia 28 de julho 

«Na sequência do pedido de informação da Sr.ª Vereadora Ana Moisão, na reunião de 22 de junho, sobre a 

regularidade da recolha de lixo, no percurso entre Vales Mortos e Vale do Poço, os respetivos serviços de 

Ambiente e Limpeza Urbana, informam que o Circuito nº 3, tem o seguinte itinerário na área rural e vias 

nacionais e municipais:  

- SEGUNDA-FEIRA:  S. Iria e estrada nacional 260 entre Serpa e Ficalho;  

- QUARTA-FEIRA:  Vales Mortos, Vale Poço, estrada do Cruzeiro e Cruz da Cigana, estrada  nacional entre Vales 

Mortos e S. Iria;  

- QUINTA-FEIRA:  Neta e fronteira;  

- SEXTA-FEIRA:  S. Iria e estrada nacional 260 entre Serpa e Ficalho; 

- SÁBADO: Vales Mortos, Vale Poço, estrada do Cruzeiro e Cruz da Cigana,  estrada nacional entre Vales 

Mortos e S. Iria. Este circuito engloba ainda Ficalho (5 recolhas semanais) e A-do-Pinto (3 recolhas semanais).» 

 

 

Dia 29 de julho 

«Aquando da apreciação do assunto relativo ao apoio para o Agrupamento de Serpa do Corpo Nacional de 
Escutas, na reunião de 20 de julho, foram colocadas algumas questões por parte do Sr. Vereador Tomé 
Panazeite. 
Para esclarecimento do assunto, o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, informa sobre 
os apoios prestados àquela entidade, no ano de 2022: 
 
Páscoa  
- Exploração da bancada do Cortejo Histórico e Etnográfico, sita no largo do Jardim. 
A entidade prestou igualmente apoio na realização do cortejo, com diversos elementos como figurantes e na 
distribuição de águas. 
 
Apoios no âmbito das comemorações dos Santos Populares: 
- Isenção do pagamento da taxa de licença de ocupação na via publica (20,00€), respeitante à instalação de 
quiosque no dia 23 de junho.  
 
Festa de São Pedro – 28 e 29 junho: 
Apoio Logístico 
- Ligação elétrica; 
- Colocação de bandeirolas; 
- Montagem de palco; 
- Limpeza do terreno envolvente à capela; 
- 10 grades; 
- 2 contentores de lixo grandes; 
- 3 contentores de lixo pequenos. 
Licenças 
- Isenção do pagamento da taxa de licença de ruido e recinto improvisado (35,15€). 
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Apoio Financeiro 
- Atribuição de subsidio para incentivo aos mastros populares no valor de 250,00€; 
- Atribuição de subsidio no valor de 250,00€, para apoio nas Festas de S. Pedro.» 
 

 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

seguintes assuntos: 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Alteração n.º 8 ao Orçamento e alteração n.º 7 às GOP da Câmara Municipal – Ratificação  

4. Anúncio n.º 110351/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito no Terreiro João 

Prelado, n.º 2 em Serpa  

5. Pedido de parecer sobre aumento de compartes – Herdade Vale das Éguas e Herdade da 

Charneca dos Pereiros, em Serpa – Requerente: João Maria Palma Parreira Cano 

6. Pedido de parecer sobre aumento de compartes – Prédio rústico denominado “Telheiros”, na 

freguesia de Pias – Requerente: Francisco Miguel Godinho Oliveira 

7. Pedido de parecer sobre isenção de pagamento de IMT/Projeto de emparcelamento simples 

de prédios rústicos, na União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Requerente: 

Cidália José Correia Martins 

8. Alteração do Júri do procedimento de arrendamento do bar do Jardim de Serpa – Ratificação  

9. Associação dos Bombeiros Voluntários de Serpa – Apoio financeiro no âmbito das medidas de 

combate à pandemia Covid-19 

10. Liga dos Combatentes – Núcleo de Beja – Proposta de continuidade de sócio para o ano de 

2022 

11. Candidatura do III Festival do Território Hospitalário  

12. Posto de S.Marcos – Orçamento para a realização de obras  

13. Proposta de preço para venda do livro “Os Besteiros de Serpa” 

14. Proposta de Estratégia Local de Habitação – Relatório final (Versão Draft) 

15. Proposta de protocolo entre o Município de Serpa e a Escola Profissional de Desenvolvimento 

Rural de Serpa – Centro tecnológico especializado 

16. Proposta de Protocolo com a Associação Tempos Brilhantes e os Agrupamentos de Escola do 

Concelho para desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular, no ano letivo 

2022/2023 

17. Programa de Estudos do Museu Municipal de Arqueologia - Proposta de apoio 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17h40, da qual, para constar, se lavrou a 

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

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

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

 

 

 
             O Presidente da Câmara       A Secretária 

                      
  
         João Francisco Efigénio Palma   Gertrudes de Fátima Fialho Valente 
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Anexos da Ata n.º 17/2022 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 03 de agosto de 2022 

 
 
 
 

ANEXO 1 – PROPOSTA DE ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO 

 
ANEXO 2 –  PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES E OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLA DO 

CONCELHO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, NO ANO LETIVO 

2022/2023 

 
 
 


