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ATA N.º 12/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 25 de maio de 2022  

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

   Vereadores 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

      Tomé Guerreiro Panazeite 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: Sra. Vereadora Ana Cristina 

Véstia Moisão 
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ATA N.º 12/2022 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 25 DE MAIO DE 2022 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 25 de 

maio de 2022, pelas dezassete 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 11/2022 

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 11, relativa à reunião realizada no dia 11 de maio, a qual foi previamente distribuída por 

todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção do Sr. Vereador Tomé Panazeite, por não ter participado 

na reunião.  

 

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

art.º53º 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. Licenças de recinto improvisado 

2. Sociedade Artística Reguenguense – Licenciamento de prova “Raly Flor do Alentejo – Cidade de Serpa” 

3. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

4. Terceira alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal  

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 12/12 ao prédio sito na Rua Bela da 

Rainha, n.º 9 e 11 em Serpa – Requerente: Maria do Céu Teixeira das Neves 

6. Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – Revisão de preços 

definitiva e conta final  

7. Parecer sobre constituição de compropriedade de prédio rústico denominado “Califórnias Velhas”, em 

Vila Nova de S.Bento – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

8. Rota das Azenhas 2022 – Fixação do valor de inscrição da atividade  

9. Passeio Paddel Stand Up – Fixação do valor de inscrição da atividade 

10. Programa de expansão e desenvolvimento da educação pré-escolar – Atividades de animação e apoio 

à família 2022/2023 

11. Rancho coral feminino “Papoilas do Enxoé” – Pedido de apoio para gravação de CD 

12. Proposta de protocolo a celebrar com o Grupo Coral e Instrumental Trigo Roxo – Secção da Sociedade 

Filarmónica de Serpa 

13. Proposta de alteração do preço de venda do Catálogo da Galeria Municipal de Arte Contemporânea  

14. Supertaça Masculina de Andebol 

15. Casa do Povo de Pias – Proposta de atribuição de subsidio  

16. Instituto Shotokan KarateDo – Escola de karatéDo de Vila Nova S. Bento – Proposta de atribuição de 

subsidio  

17. Confederação Nacional dos Reformados, Pensionistas e Idosos – Proposta de atribuição de subsidio  
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18. Parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico artigo 16, secção I, da União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) – Requerente: Raúl Francisco Perdigão Moirinha 

19. Proposta de adenda ao protocolo de colaboração para abertura ao público do jardim do palácio de 

Ficalho 

20. Proposta de alteração ao projeto “Fontes na Praça” 

21. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

22. Resumo Diário da Tesouraria  

 

 

ORDEM DO DIA 

 

 

1. LICENÇAS DE RECINTO IMPROVISADO 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no 

artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar os seguintes despachos do Sr. Presidente, 

respeitantes às licenças de recinto improvisado: 

Entidade Doc./Data Evento/Data Data Despacho 

Futebol Clube de Serpa 7246 
2022.05.10 

“Festa Verde” 
Dia 14 de maio 

2022.05.12 

Comissão de Festas de Vales Mortos  7786 
2022.05.18 

Baile 
Dia 22 de maio 

2022.05.20 

 

 

 

2. SOCIEDADE ARTÍSTICA REGUENGUENSE – LICENCIAMENTO DE PROVA “RALY FLOR DO ALENTEJO – 

CIDADE DE SERPA” 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no 

artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho do Sr. Presidente, 

respeitante ao licenciamento de prova: 

Entidade Doc./Data Evento/Data Data Despacho 

Sociedade Recreativa Reguenguense 7162 
2022.05.09 

Rali Flor do Alentejo  
Cidade de Serpa 

Dia 14 e 15 de maio 

2022.05.11 

 

 

3. PEDIDOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 

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 

Associação de Talentos de 
Vale de Vargo 

7382 
2022.05.11 

Cortejo das Maias 
26 de maio 

Ruido 20,00€ 

Sociedade Artística 
Reguenguense 

7172 
2022.05.09 

Rali Flor do Alentejo – Cidade de 
Serpa 2022 

14 e 15 de maio 

Licenciamento 
da prova 

33,66€ 
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4. TERCEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL  

De acordo com o artigo 33.º n.º 1, alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e os votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a 3.ª 

alteração ao Orçamento e ao PPI, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. VISTORIA AO ABRIGO DO ARTIGO 89.º DO DECRETO LEI N.º 555/99, DE 12/12 AO PRÉDIO SITO NA RUA 

BELA DA RAINHA, N.º 9 E 11 EM SERPA – REQUERENTE: MARIA DO CÉU TEIXEIRA DAS NEVES 

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

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

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

necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. Após deslocação ao local, na 

sequência do requerimento de Maria do Céu Teixeira das Neves, os Serviços Técnicos da Divisão da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 5 de maio de 2022: 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito.  
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6. EMPREITADA DE REABILITAÇÃO E REFUNCIONALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE SERPA – 

REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA E CONTA FINAL  

Os Serviços Técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, em informação datada de 21 de março do 

corrente ano,  dando cumprimento ao estipulado na Cláusula Décima do Contrato da Empreitada, ao 

estipulado nos Artigos 282º, 300º e 382º do Código dos Contratos Públicos e no Art.º 15º do Decreto-Lei n.º 

06/2004, de 06 de janeiro, apresentam o cálculo da revisão de preços n.º 03 (definitiva), referente aos 

trabalhos executados e faturados até dezembro de 2019, pelo adjudicatário, no âmbito da empreitada de 

reabilitação e refuncionalização do mercado municipal de Serpa, cujo valor sem IVA, é de 17.524,11€.  

A este valor deve ser descontado o valor de anteriores revisões de preços no valor de 17.524,11€, sem IVA, o 

que perfaz o valor de 0,00€. 

Referem que se trata de um cálculo definitivo, respeitante aos trabalhos executados no período 

compreendido entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019. O cálculo está validado pelo adjudicatário. 

Com o cálculo da revisão de preços definitiva, submete-se a aprovação a conta final da empreitada, de acordo 

com o disposto no artigo 399.º do Código dos Contratos Públicos. 

O custo total apurado da empreitada importa em 709.002,60€ (valor por extenso), sem IVA, cujos valores 

parciais se encontram indicados na folha resumo do mapa com a conta final da empreitada. 

O valor acumulado do suprimento de erros e omissões é de 36.585,18€, o que representa 5,50% de 

665.007,41€, que corresponde ao valor contratual. 

O valor de trabalhos a menos é de 10.114,10€, que representa 1,52% de 665.007,41€, que corresponde ao 

valor contratual. 

Pelo exposto, colocam à aprovação da Câmara Municipal, o cálculo da revisão de preços nº3 (definitiva) e a 

Conta Final da Empreitada, cujos documentos constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções  

Interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais para referir que, depois da abertura ao público do mercado municipal, 

tinham sido detetadas algumas falhas, nomeadamente nas instalações elétricas, o que terá causado alguns 

danos a alguns lojistas e tinha também sido abordado em reuniões da Câmara, a possibilidade de se efetuarem 

algumas alterações, nomeadamente a abertura de uma parede, ou colocação de uma montra, no centro 

interpretativo do queijo, para o tornar mais visível ao público e o facto do gradeamento/persiana que, quando 

se encerra para proteção das bancas, não permitir a visibilidade das lojas que ficam na parte de trás desse 

gradeamento. Considerando que está em causa a aprovação da revisão de preços definitiva para 

encerramento do processo de obra, questiona se as alterações que se pretendem fazer, irão constar como 

trabalhos a mais e de quem é a responsabilidade da sua execução. ---------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que a obra foi executada e concluída, de acordo com o projeto e quaisquer alterações 

ou adaptações decorrentes do funcionamento do mercado que se decidam fazer, são consideradas alterações 

ao projeto inicial, independentes da empreitada, cujo processo se encerra com a revisão de preços definitiva e 

conta final. Referiu ainda já se realizou uma reunião com arrendatários e houve algumas questões que foram 

levantadas sobre o próprio espaço, que serão analisadas, numa tentativa de melhorar, mas sem 

descaracterizar o edifício. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho disse ainda que, em relação às eventuais alterações no espaço do centro 

interpretativo do queijo, é um assunto que tem que ser devidamente ponderado, se se justifica ou não, pois 

trata-se de uma obra candidatada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o cálculo da revisão de 

preços nº3 (definitiva) e a Conta Final da Empreitada, respeitantes ao Concurso Público n.º 2/2017, 

empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa. -------------------------------------- 

 

 

7. PARECER SOBRE CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO 

“CALIFÓRNIAS VELHAS”, EM VILA NOVA DE S.BENTO – REQUERENTE: JOANA RAQUEL PRIOR NETO 

Em conformidade com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 6 do 

corrente mês de maio, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à 

constituição de compropriedade, decorrente da PARTILHA, por óbito de Maria Coelheiras Felícia e seu marido 

Luís Espicha Vale de Rãs, em partes iguais, às herdeiras Ana Maria Felícia Vale de Rãs e Catarina Felícia Vale de 

Rãs, do prédio rústico denominado “Califórnias Velhas”, sito ao artigo 152, da secção N, da União de 

Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, com a área total de 1,812500 hectares, 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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8. ROTA DAS AZENHAS 2022 – FIXAÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em informação datada de 10 do corrente mês 

de maio, e na sequência da aprovação da atividade de Canoagem “Rota das Azenhas” no Plano de atividades 

do ano 2022, refere que esta atividade tem um custo de 35,00€ + IVA para cada participante - 43,05 euros, 

valor final. 

A atividade de canoagem “Rota das Azenhas”, irá realizar-se no período da manhã, dos dias 25 de junho e 24 

de julho no rio Guadiana, com inicio nos moinhos velhos (Brinches) e final no moinho das amendoeiras 

(Serpa). 

A atividade contempla o número máximo de 20 participantes. 

De acordo com o artº 33º do nº1; alínea e) do DL 75/2013 de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal 

“Fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados, sem 

prejuízo, quando for caso disso, das competências legais das entidades reguladoras” assim e considerando o 

Art 8º, nº 6 no que se refere a Isenções e Reduções de taxas do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, “Poderá, ainda, haver lugar à isenção ou redução de taxas relativamente a eventos de manifesto e 

relevante interesse municipal, mediante deliberação da Câmara Municipal, sob proposta, devidamente 

fundamentada do respetivo Pelouro”, assim e atendendo a que esta rota elege como território de ação, de 

descoberta e de aventura, os vales lendários e misteriosos do Rio Guadiana e as planícies ondulantes e 

longínquas do concelho de Serpa, unindo-se em equilíbrio perfeito e, são estes territórios que pretendemos 

abrir à descoberta, tratando-se de uma forma de : 

- Promover as potencialidades do rio/ concelho para as atividades turísticas/ de lazer/ de desporto natureza e 

aventura;   

- Promover hábitos de vida saudável;  

- Divulgar o percurso de canoagem “Por este rio abaixo”; consideram que este evento é de manifesto e 

relevante interesse municipal, propondo o valor de inscrição de 20,00 €/pessoa, na Rota das Azenhas. -------- 

 

 Intervenções 

Considerando que, nos termos da legislação acima invocada, a Câmara Municipal pode reduzir ou isentar as 

taxas e tratando-se de uma atividade atrativa para o concelho, com as suas mais valias e ainda no pressuposto 

que o valor total irá rondar os 400,00€, considera o Sr. Vereador Tomé Panazeite que a autarquia deveria 

isentar os participantes desta atividade, para a tornar ainda mais apelativa.  

 

O Sr. Presidente disse que esta atividade de canoagem não é realizada apenas pela autarquia, mas sim por 

uma empresa que cobra um valor por cada participante, mas a Câmara, como forma de incentivar a prática da 

modalidade, tem tido o entendimento de suportar uma parte das despesas, fixando o valor de inscrição em 

20,00€, também como forma de repartir os custos, com o objetivo de responsabilizar as pessoas com a sua 

participação, pois a empresa só realiza a atividade, com um número mínimo de participantes.  

 

O Sr. Vereador Carlos Alves referiu que esta tem sido a proposta da autarquia em anos anteriores, e as pessoas 

não deixaram de participar, pelo facto de pagar os 20,00€ e por outro lado, cria responsabilização por parte de 

quem se inscreve, garantindo o número necessário para a realização da prova.  

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que a Câmara poderia isentar e resolvia o assunto da responsabilização, 

estabelecendo uma caução. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do art.º 33º do nº1, alínea e) do D.L. 75/2013 de 12 de setembro e 

art.º 8º, nº 6 do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por 

maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e os votos a favor dos eleitos da CDU, fixar em 20,00€ (vinte 

euros), IVA incluído, o valor da inscrição de cada participante na atividade de canoagem “Rota das 

Azenhas”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. PASSEIO PADDEL STAND UP – FIXAÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em informação datada de 20 do corrente mês 

de maio, e na sequência da aprovação da atividade “Passeio Paddel Stand Up”, refere que esta atividade tem 

um custo de 18€ c/Iva, por cada participante ou no mínimo 375€ c/Iva por dia (2 sessões), cada sessão tem a 

duração de 2 horas, estando prevista uma atividade no dia 10 de julho e outra no dia 28 de agosto. 

 

De acordo com o artº33º do nº1, alínea e) do DL 75/2013 de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal 

“Fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados, sem 

prejuízo, quando for caso disso, das competências legais das entidades reguladoras” assim e considerando o 

Art 8º, nº 6 no que se refere a Isenções e Reduções de taxas do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, “Poderá, ainda, haver lugar à isenção ou redução de taxas relativamente a eventos de manifesto e 

relevante interesse municipal, mediante deliberação da Câmara Municipal, sob proposta, devidamente 

fundamentada do respetivo Pelouro”, visto a atividade ter como objetivos a promoção do concelho para a 

realização de atividades de desporto da natureza e aventura, promoção dos hábitos de vida saudável e 

promoção da barragens como espaços de lazer do concelho e melhor a qualidade de vida das pessoas, propõe-

se que seja definido um valor de inscrição a cada participante de 15€, e que os serviços da autarquia apoiem 

em 3€ cada participante, ficando o valor igual ao definido no ano passado.------------------------------------------------ 

 

 

 Intervenções 

De acordo com a sua intervenção no assunto da atividade de canoagem “Rota das Azenhas”, considerando 

que, nos termos da legislação acima invocada, a Câmara Municipal pode reduzir ou isentar as taxas e tratando-

se de uma atividade atrativa para o concelho, com as suas mais valias, considera o Sr. Vereador Tomé 

Panazeite que a autarquia deveria isentar os participantes desta atividade, para a tornar ainda mais apelativa.  

 

O Sr. Presidente disse que, este passeio “Paddel Stand Up”, tal como a atividade de canoagem, não é realizada 

apenas pela autarquia, mas sim por uma empresa que cobra um valor por cada participante, mas a Câmara, 

como forma de incentivar a prática da modalidade, tem tido o entendimento de suportar uma parte das 

despesas, fixando o valor de inscrição em 15,00€, também como forma de repartir os custos, com o objetivo 

de responsabilizar as pessoas com a sua participação, pois a empresa só realiza a atividade, com um número 

mínimo de participantes.  

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais, tal como já referido para o assunto da atividade de canoagem, disse que a Câmara 

poderia isentar e resolvia o problema da responsabilização, estabelecendo uma caução. ----------------------------- 

 

 



                                                                                                                       Ata n.º 12 – 25/05 
 
2022 

 

Pág. 14 

 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do art.º 33º do nº1, alínea e) do D.L. 75/2013 de 12 de setembro e 

art.º 8º, nº 6 do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por 

maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e os votos a favor dos eleitos da CDU, fixar em 15,00€ (quinze 

euros), IVA incluído, o valor da inscrição de cada participante no Passeio Paddel Stand Up”. ----------------------- 

 

 

10. PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – ATIVIDADES DE 

ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 2022/2023 

Através de informação datada de 25 de maio, o Gabinete de Ação Social e Educação, no âmbito da preparação 

do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar no concelho de Serpa, para o ano letivo 

2022/2023, submetem à aprovação do Órgão Executivo, a proposta de Normas de Funcionamento e o valor 

das comparticipações familiares, e o respetivo formulário para as inscrições, com base nos escalões de abono 

de família, dando continuidade às medidas de apoio social implementadas no ano letivo transato. 

Propõem que as inscrições para a prestação deste serviço, decorram entre os dias 1 de junho e 5 de agosto, no 

setor de Atendimento ao Público da Câmara Municipal. 

 
 
NORMAS REGULADORAS DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA (AAAF) 

NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE SERPA 

 

1 - Âmbito 

Conforme estipulado no Despacho nº 9265-B/2013 de 15 de Julho, considera-se Atividades de Animação e de 

Apoio à Família (AAAF) na Educação Pré-Escolar as atividades que se destinam a assegurar o acompanhamento 

das crianças na educação Pré-Escolar, antes e/ou depois, do período diário das atividades letivas e durante os 

períodos de interrupção destas atividades. 

A Lei-quadro da Educação Pré-Escolar (Lei nº 5/97, de 10 de Fevereiro), no seu ponto 1 do artigo 12º prevê 

que cada jardim-de-infância proporcione, para além das atividades pedagógicas, atividades socioeducativas de 

apoio à família, asseguradas num horário flexível e compatível com as necessidades dos pais / encarregados de 

educação. O Decreto-Lei nº 147/97, de 11 de julho, regulamenta a flexibilidade de horários dos 

estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, de forma a colmatar as dificuldades das famílias e responder às 

suas reais necessidades. 

A Educação pré-Escolar é subdividida em duas áreas de intervenção distintas, mas interligadas e 

complementares: 

- A componente de educação pré-escolar gratuita; 

- A componente socioeducativa comparticipada pelas famílias de acordo com as respetivas condições 

socioeconómicas, é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 147/97, de 11 de Julho e Despacho Conjunto nº 

300/97, de 9 de Setembro e Protocolo de Cooperação celebrado entre os Municípios, o Ministério da 

Educação e o Instituto da Segurança Social. 

Só poderão beneficiar desta componente os alunos cujos pais têm horário incompatível com o horário do 

Jardim-de-Infância. 

 

2- Objetivos 

São objetivos das Atividades de Animação e Apoio às Famílias (AAAF) na Educação Pré-Escolar: 
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 Prestar o fornecimento de almoço às crianças inscritas e admitidas, segundo os critérios de seleção 

adotados pela Câmara Municipal de Serpa. 

 Promover o prolongamento de horário das crianças com atividades lúdico pedagógicas.  

 Promover a ocupação das crianças durante os períodos de interrupção letiva. 

 

3 – Destinatários 

O Programa AAAF destina-se às crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no 

1º ciclo do ensino básico, inscritas em Jardins de Infância da rede pública do Concelho de Serpa e cujas famílias 

comprovem a necessidade deste apoio (apresentação de horários de trabalho incompatíveis com o horário 

do Jardim de Infância). 

 

 

4 – Inscrições 

O prazo das inscrições para esta componente é definido anualmente mediante despacho do Presidente da 

Câmara Municipal. 

As inscrições deverão ser efetuadas no Setor de Atendimento ao Público em impresso próprio, que deverá ser 

obrigatoriamente acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Declarações das entidades patronais onde constem a localização e horário de trabalho dos adultos 

que constituem o agregado familiar; 

b) Declaração do abono de família emitida pela Segurança Social, ou pelo serviço competente, no 

caso da Função Pública; 

c) Declaração da Junta de Freguesia com a composição do agregado familiar. 

 

A Câmara Municipal de Serpa reserva-se ao direito de proceder às averiguações que entenda por necessárias, 

em caso de dúvida, relativamente à veracidade dos horários de trabalho apresentados junto ao pedido de 

inscrição. 

Excecionalmente pode o encarregado de educação declarar que opta pelo pagamento da prestação mensal 

máxima, ficando dispensado de apresentação do documento do escalão do abono de família. 

A Câmara Municipal reserva-se ainda ao direito de limitar o número de inscrições nas AAAF, sempre que seja 

posta em causa a funcionalidade do serviço prestado, e em função do número de recursos humanos 

disponíveis para o efeito. 

A criança que, à data de inscrição para o presente ano letivo, tiver mensalidades por regularizar referentes 

ao ano transato, a respetiva inscrição ficará pendente até à regularização do pagamento. 

 

5 – Horário e normas de funcionamento 

No concelho de Serpa o serviço de prolongamento de horário para os alunos do Pré-Escolar decorrerá, no 

período da manhã, entre as 8h00 e as 9h00 e da parte da tarde, a partir do término da componente letiva e 

até às 17h30, com um período de tolerância de 15 m.  

O serviço de refeições decorrerá, preferencialmente entre as 12h30 e as 14h00, de acordo com a pausa de 

almoço praticada pelos Jardins-de-Infância da rede pública do concelho de Serpa. 

Os alunos devem ter uma assiduidade regular e os horários das AAAF devem ser rigorosamente cumpridos, 

conforme necessidade comprovada em sede de candidatura. 

Aquando do término do horário das AAAF, as crianças só poderão ser entregues aos pais e/ou encarregados de 

educação, ou a alguém devidamente credenciado. 
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Quando as crianças estiverem a ser medicadas, as famílias deverão entregar diretamente ao pessoal 

responsável pela receção e acompanhamento das crianças, os medicamentos com as respetivas indicações 

médicas. Caso existam outros cuidados especiais a ter com as crianças, os mesmos deverão ser comunicados 

por escrito em impresso próprio, a fornecer pela Câmara Municipal. 

A não utilização dos serviços por um período superior a 30 dias implica o cancelamento da inscrição exceto 

quando a ausência se deva a motivos devidamente justificados (doença ou outros) e comunicados por escrito 

à Câmara Municipal de Serpa. 

 

6 - Comparticipações Familiares 

Os pais e/ou encarregados de educação devem comparticipar as Atividades de Animação e de Apoio à Família 

(AAAF) na Educação Pré-Escolar. 

O valor mensal da comparticipação familiar é estabelecido de acordo com o escalão de abono de Família 

atribuído a cada criança. 

O valor da mensalidade é constante e é suscetível de redução pelas interrupções letivas previstas no 

calendário, caso a criança não frequente durante esse período, ou em caso de falta por doença devidamente 

justificada. 

A atualização dos valores a cobrar é definida anualmente através de deliberação em Reunião de Câmara, 

mediante proposta do Gabinete de Ação Social e Educação. 

 

Para o ano letivo 2022/2023 apresenta-se a seguinte proposta de comparticipações mensais: 

Escalão Prolongamento de Horário Refeição 

1º Escalão Isento Isento 

2º Escalão 9,00€ 3,00€ 

3º Escalão 18,00€ 4,50€ 

4º Escalão 30,00€ 4,50€ 

Sem Escalão 

(até 2 dependentes) 

43,00€ 6,00€ 

Sem Escalão 

(3 ou mais dependentes) 

35,00€ 6,00€ 

 

7 – Local e prazo de pagamento 

 Até ao dia 8 do mês seguinte a que se refere o cálculo da mensalidade, a Câmara Municipal de Serpa emitirá a 

fatura correspondente à mensalidade de cada criança, remetendo via CTT ou email para as respetivas famílias.  

O pagamento poderá ser efetuado no Serviço de Tesouraria da Autarquia, ou através de pagamento por 

multibanco, até à data limite indicada na referida fatura.  

Em caso de incumprimento do pagamento, os pais e/ou encarregados de educação serão primeiramente 

avisados por escrito pela Câmara Municipal, e caso não procedam à regularização do montante em dívida num 

período de 15 dias úteis a contar da receção do oficio, é automaticamente suspenso do serviço até à 

regularização do seu pagamento. 

 

8 - Deduções ao valor da compartição familiar mensal 

Serão efetuados descontos na mensalidade da comparticipação das famílias mediante a apresentação de 

atestado médico em nome da criança, ou por motivos de ausência para férias com os pais, que deverá ser 

comunicado em impresso próprio, a fornecer pela Câmara Municipal de Serpa. 
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9 – Horário nas Interrupções Letivas 

Nas interrupções letivas da Educação Pré-Escolar (Natal, Carnaval e Páscoa), as crianças admitidas no início do 

ano letivo no prolongamento de horário, ficam automaticamente autorizadas a frequentar o serviço, no 

seguinte horário: 

- Das 8h00 até às 12h30; 

- Das 13h45 até às 17h45. 

 

10 – Desistências 

As desistências ou alterações devem ser comunicadas por escrito, em impresso camarário próprio, com 

 uma antecedência mínima de 5 dias úteis. O não cumprimento deste procedimento implica a continuidade do 

pagamento da mensalidade. 

 

11 – Situações especiais 

Sempre que a necessidade de frequência destes serviços seja comprovada por indicação médica, pelo 

Agrupamento de Escolas ou outra entidade com competências em matéria de infância, ficará autorizada a 

frequência sem que se mantenha a premissa da incompatibilidade dos horários de trabalhos dos encarregados 

de educação. 

 

12 – Casos Omissos 

Os casos omissos nas presentes normas serão analisados e resolvidos pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

 Intervenções 

Interveio a Srª Vereadora Paula Pais para dizer que os eleitos do PS irão optar pela abstenção, dado que se 

trata de um documento, para o qual não lhes foi solicitado qualquer contributo e que não participaram na sua 

elaboração e o Sr. Vereador Tomé Panazeite questionou ainda se, na definição do valor a pagar foi tido em 

consideração a evolução negativa do nível de vida e gostaria ainda de saber quais os critérios para a definição 

dos valores a pagar.  

 

Sobre o assunto, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho informou que os valores são definidos com base na tabela e 

escalões da segurança social, que posiciona os alunos em função dos rendimentos do agregado familiar, mas 

irá solicitar aos serviços uma informação mais detalhada, com demonstração dos cálculos efetuados para 

obtenção de cada um dos valores a pagar, para o prolongamento de horário e para as refeições, para posterior 

informação aos eleitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

O Órgão Executivo deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e os votos a favor dos eleitos 

da CDU, aprovar as normas reguladoras do funcionamento das atividades de animação e de apoio à família 

na educação pré-escolar da rede pública do concelho de Serpa, para o ano letivo 2022/2023, acima 

transcritas e respetivo anexo (formulário para inscrições). ----------------------------------------------------------------- 
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11. RANCHO CORAL FEMININO “PAPOILAS DO ENXOÉ” – PEDIDO DE APOIO PARA GRAVAÇÃO DE CD 

O Museu do Cante, em informação datada de 11 do corrente mês de maio, com base no pedido de apoio 

realizado pelo coral Feminino “ Papoilas do Enxoé de Vale de Vargo “ e pelo músico João Morais (O Gajo) para 

a gravação de CD nos estúdios do Musibéria, refere que o mesmo tem enquadramento no tipo de apoio que a 

autarquia dá aos grupos corais do concelho, que é suportado pelo contrato programa com a Associação 

Cultbéria e que visa estimular a colaboração entre artistas e os grupos corais de forma a serem realizadas 

criações inovadoras, que potenciem a divulgação e salvaguarda do Cante Alentejano.  

Assim, o grupo coral “Papoilas do Enxoé” e o “Gajo” propõe realizar um concerto de apresentação do trabalho 

no Cante Fest 2022, como contrapartida ao apoio com os gastos das gravações no estúdio Musibéria, no valor 

de 4305 euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, apoiar as gravações do CD “O Gajo e as Papoilas do Enxoé”, que irão 

decorrer nos estúdios do Musibéria, no valor de 4.305€ (quatro mil, trezentos e cinco euros), com a 

contrapartida do grupo coral “Papoilas do Enxoé” e o “Gajo” realizarem um concerto de apresentação do 

trabalho no Cante Fest 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM O GRUPO CORAL E INSTRUMENTAL TRIGO ROXO – 

SECÇÃO DA SOCIEDADE FILARMÓNICA DE SERPA 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, concordar com o teor do protocolo a celebrar com o Grupo Coral e Instrumental 

Trigo Roxo (Secção da Sociedade Filarmónica de Serpa), para a cedência, por empréstimo, de uma sala do 

edifício da antiga escola primária do Bairro – Polo2, em Serpa: 

 

Proposta de protocolo a celebrar com o Grupo Coral e Instrumental Trigo Roxo (Secção da Sociedade 

Filarmónica de Serpa) 

Primeiro Outorgante: 

Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830 – 389 em Serpa, contribuinte nº 501112049, 

representada pelo seu Presidente da Câmara, João Francisco Efigénio Palma, 

E 

Segundo Outorgante: 

A Sociedade Filarmónica de Serpa, com sede na Rua de Nossa Senhora – 7830 Serpa, contribuinte nº 501 716 

696, representada pelo seu presidente, Pedro Miguel Marques Rebocho; 

 

Considerando: 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento e dinamização sociocultural do concelho, a Câmara Municipal 

de Serpa tem dado particular atenção ao movimento associativo, nas suas diferentes áreas de intervenção. 

A dotação dos agentes socioculturais de meios e estruturas adequados ao seu funcionamento e que 

possibilitem a prática de iniciativas e projetos de reconhecida utilidade cultural e social para a comunidade é, 

sem dúvida, uma responsabilidade conjunta das autarquias e dos próprios agentes. 
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Neste sentido, o presente protocolo assume particular importância, ao contribuir para o estímulo da 

capacidade organizativa e de intervenção da entidade, numa lógica de reforço e proximidade da oferta cultural 

e recreativa junto da nossa comunidade. Assim, é celebrado, livremente e de boa-fé, o presente protocolo que 

se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

PRIMEIRA CLÁUSULA 

1 – A Câmara Municipal de Serpa cede, por empréstimo, ao Grupo Coral e Instrumental Trigo Roxo – secção da 

Sociedade Filarmónica de Serpa, uma sala para desenvolvimento das suas atividades nas instalações do 

edifício da antiga escola primária - polo 2 de Serpa. 

 

SEGUNDA CLÁUSULA 

1 – O Grupo Coral e Instrumental Trigo Roxo – secção da Sociedade Filarmónica de Serpa é responsável pela 

gestão destas instalações, incluindo limpeza e manutenção; 

2 - Compromete-se o Grupo Coral e Instrumental Trigo Roxo – secção da Sociedade Filarmónica de Serpa a 

funcionar de acordo com os seus objetivos e a cumprir o enunciado em sede de Plano de Atividades a 

apresentar anualmente a este município, colaborando com os outros agentes socioculturais e autarquias e 

integrando o Conselho Municipal do Movimento Associativo; 

3 – Deverá a associação explicitar de forma visível o apoio da câmara em todos os materiais de divulgação das 

iniciativas; 

4 – Não deverá a entidade utilizar os apoios concedidos para fins que não estejam estipulados no plano de 

atividades; 

5 – O Grupo Coral e Instrumental Trigo Roxo – secção da Sociedade Filarmónica de Serpa colaborará dentro 

das suas possibilidades com o 1.º Outorgante em diversas iniciativas por este promovidas; 

6 - O desrespeito pelo estabelecido no presente protocolo justificará a cessação do mesmo. 

 

TERCEIRA CLÁUSULA 

1 – A Câmara Municipal de Serpa acompanhará a atividade desenvolvida e poderá intervir diretamente na 

gestão das instalações cedidas, quando solicitado pelo Grupo Coral e Instrumental Trigo Roxo – secção da 

Sociedade Filarmónica de Serpa ou sempre que tal situação se justificar. 

 

QUARTA CLÁUSULA 

1 – Este protocolo é válido por 1 ano, a partir da data da sua assinatura, sendo automaticamente renovado, 

desde que não seja denunciado por qualquer das partes, até um mês antes do término. 

2 – Os casos omissos neste protocolo serão resolvidos por ambas as partes, de acordo com a regra do 

comodato. 

 

QUINTA CLÁUSULA 

Todas as convenções adicionais ou derrogatórias do presente protocolo, revestirão necessariamente a forma 

escrita. 

 

Assim o outorgaram. 

O presente protocolo foi feito em 2 (dois) exemplares, que vão ser assinados pelas partes, destinando-se um 

exemplar a cada uma delas. 

 

Serpa,____ de maio de 2022 
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       O Primeiro Outorgante                        O Segundo Outorgante 

___________________________                   _____________________________ 

/João Francisco Efigénio Palma/      /Pedro Miguel Marques Rebocho / 

 

 

 

13. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PREÇO DE VENDA DO CATÁLOGO DA GALERIA MUNICIPAL DE ARTE 

CONTEMPORÂNEA  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, elaborada pela Divisão de Cultura e Património, em 18 de 

março do corrente ano: 

 

«Introdução 

Em 2019, foi criada a GMAC-Galeria Municipal de Arte Contemporânea, consagrada à exposição permanente 

de artistas plásticos portugueses e estrangeiros.  

A Galeria apresenta uma coleção de obras de arte contemporânea de pintura, serigrafia, litografia, escultura, 

fotografia e de outras áreas artísticas, a qual é propriedade do Município de Serpa. Estão 

representados artistas consagrados nacionais e estrangeiros, destacando-se os artistas naturais do concelho, 

Francisco Relógio (1926-1997), de Vila Verde de Ficalho e Manuel Bentes (1885-1961), de Serpa. Devido à 

dimensão e características da coleção de obras que a Câmara adquiriu ao longo das últimas décadas, a 

exposição estende-se ao edifício dos Paços do Concelho 

 

Análise 

Foram executados 500 catálogos das obras expostas na Galeria sob o título “Catálogo da Galeria Municipal de 

Arte Contemporânea de Serpa”, da autoria de Rui Mateus/Artinvento, com design e grafismo de capa de 

António José Cruz e impressão e acabamento pela AGIR, Produções Gráficas, data de impressão de Junho de 

2019 e Depósito legal: 457213/19. 

Livros “Arte” formato final 21 x 21 cm, com 156 páginas em papel couché silk de 150g, impressas a 4/4 cores + 

verniz neutro geral de máquina + capa com badanas de 12 cm em cartolina Cromo de 300g, impressas a 4/0 

cores + plastificação mate exterior. Acabamento: cosidos à linha, termocolados e trilaterados, capa com vinco 

à francesa. 

 

Os 500 exemplares tiveram o valor de 4000,00€ + IVA (4920,00€ c/IVA). O custo por unidade ficou 

estabelecido em 9,84€ c/ IVA.(Trabalho incluído no ajuste direto 31/2017) 

Foram ainda produzidos 4 800 postais de divulgação da galeria com ilustração de Luís Afonso para oferta no 

valor total de 448,00€ + IVA. Postais planos 50 x 70 de 16 postais a 4/1 cores em cartolina Cromo 280g, 

aparados ao formato 10 x 16,5 cm.  

 

Proposta 

O catálogo tem estado à venda por 15€ na Galeria, encontrando-se disponível para consulta online 

(https://www.cm-serpa.pt/pt/menu/715/obras-em-exposicao.aspx), sendo o principal objetivo, a divulgação 

da Galeria, propõe-se uma revisão de preço e a sua venda ao público por 10€ (dez euros). Para além dos 

postos de venda o catálogo pode ainda ser vendido ou oferecido ao público em eventos específicos 

(conferências, colóquios), quer organizados pela Câmara Municipal de Serpa, quer em eventos externos que 

https://www.cm-serpa.pt/pt/menu/715/obras-em-exposicao.aspx
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contem com a participação de elementos da Câmara Municipal de Serpa com a devida autorização do 

executivo. 

 

Foram contabilizados à presente data, 300 catálogos. Propomos 150 para venda ao público, 148 para oferta e 

2 para consulta. Distribuídos do seguinte modo:  

-Para venda: 100 na Galeria e 50 no Posto de turismo 

-Para oferta: 100 na Galeria e 48 na DCP 

-Para consulta: 1 na Galeria e 1 no Posto de Turismo.» 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de venda ao público do 

catálogo da Galeria de Arte Contemporânea, pelo valor de 10,00€ (dez euros). ---------------------------------------- 

 

 

14. SUPERTAÇA MASCULINA DE ANDEBOL  

Através de informação datada de 20 de maio, o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, 
informa que, na sequência de reuniões com a Associação de Andebol do Algarve e contactos com a Federação 
de Andebol de Portugal, a Federação confirma a realização da Super Taça de Andebol Masculina, em Serpa, no 
Pavilhão dos Desportos Carlos Pinhão, nos dias 10 e 11 de Setembro de 2022. 
Participam na competição 4 equipas – Campeão nacional, segundo classificado, vencedor e finalista da taça de 
Portugal  
A competição irá ter transmissão televisiva, em princípio na RTP 2. 
A iniciativa envolve as melhores equipas de Andebol do país e vai promover o Concelho de Serpa, bem como a 
modalidade. 
 
A Federação Portuguesa de Andebol, apresenta o caderno de encargos e respetivo orçamento previsível, para 

a realização da Supertaça. Os valores mencionados para as refeições podem sofrer alteração, redução de 

preços, dependendo das ementas apresentadas pelas quatro equipas que irão participar. 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a realização em Serpa, da Supertaça 

Masculina de Andebol, nos dias 10 e 11 de setembro do corrente ano e prestar o apoio solicitado pela 

Federação de Andebol de Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. CASA DO POVO DE PIAS – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO  

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

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo, Apoios pontuais - capitulo III, artigo 15º, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1 000,00€ (mil euros) à Casa do Povo de Pias, para as atividades 

a realizar em 2022. 

A Unidade de Gestão Financeira, procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 26108/2022. ------------------- 

 

 

16. INSTITUTO SHOTOKAN KARATEDO – ESCOLA DE KARATÉDO DE VILA NOVA S. BENTO – PROPOSTA DE 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO  

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

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo, Apoios pontuais - capitulo III, artigo 15º, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir ao Instituto Shotokan KarateDo – Escola de KaratéDo de Vila Nova S. Bento, um subsidio 

no valor de 1.500€ (mil e quinhentos euros), para atividade na época desportiva 2021/2022, incluindo a 

participação no estágio de verão, em Porto Covo. A Escola conta atualmente com 38 atletas federados. 

A Unidade de Gestão Financeira, procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 26115/2022. ------------------- 

 

 

17. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSIDIO  

O Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, Desporto e Juventude, informa que a Confederação Nacional 

dos Reformados, Pensionistas e Idosos – MURPI, solicita apoio financeiro para o 10º Congresso Nacional a 

realizar em Setúbal, no dia 14 de junho, uma vez que a organização do mesmo envolve gastos suplementares 

na aquisição de materiais, nas deslocações, entre outros.  

Assim, propõe-se a atribuição de 150€ à Confederação Nacional dos Reformados Pensionistas e Idosos, para 

apoio ao 10º Congresso Nacional. 

A unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 26114/2022. ------------------- 

 

 Deliberação 

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

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Confederação Nacional dos 

Reformados, Pensionistas e Idosos, um subsidio no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros), para apoio 

ao 10º Congresso Nacional, a realizar em Setúbal, no dia 14 de junho. ------------------------------------------------- 
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18. PARECER SOBRE AUMENTO DE COMPARTES DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 16, SECÇÃO I, DA UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE SERPA (SALVADOR E SANTA MARIA) – REQUERENTE: RAÚL FRANCISCO PERDIGÃO 

MOIRINHA  

Em informação datada de 19 do corrente mês de maio, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

refere que, no âmbito da apreciação do pedido para constituição de compartes no art.º 16 I, foi solicitado ao 

requerente a apresentação de certidão de teor do prédio dos promitentes compradores, por forma a 

comprovar que o prédio contiguo ao referido artigo 16 I da União de Freguesias de Serpa, lhes pertence em 

regime de compropriedade.  

Analisada a certidão, apresentada pela entrada E/6105/2022, verifica-se que se trata do prédio 166 secção I 

União de Freguesia de Serpa (Salvador, Santa Maria) com uma área de 117,3125 ha, o qual é contiguo ao art.º 

16 I, como se pode verificar pelo mapa abaixo apresentado: 

 

 

 
Tendo em conta a área do prédio que o Requerente pretende vender (art. 16 l), bem como a área do prédio 

dos promitentes compradores, não se entende que o aumento de compartes pretendido vá resultar num 

parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, pelo contrario faz todo o sentido 

que o prédio seja para fins agrícolas.  

Apesar de se tratar de uma situação de venda, é uma venda efetuada a duas pessoas distintas, com laços 

familiares, que já possuem uma exploração agrícola com uma dimensão considerável, pelo que, não existe o 

perigo do fracionamento para construção do prédio que agora pretendem adquirir.  

Assim, consideram que seja de viabilizar o aumento de compartes.  

Neste sentido, apreciado o pedido e tendo em conta os elementos apresentados, nada obsta à emissão de 

Parecer Favorável ao aumento de compartes decorrente da VENDA que Raúl Francisco Perdigão Moirinha, 
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pretende fazer, em comum e sem determinação de parte, a favor dos promitentes compradores João 

Fernando Parreira Rebelo, casado sob o regime de comunhão de adquiridos, contribuinte fiscal número 

174790953 e Maria Manuel Parreira Rebelo, divorciada, contribuinte fiscal número 168560941, do prédio 

rústico, situado na Estrada de Moura, União de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), concelho de 

Serpa, inscrito na matriz sob o artigo 16, secção I, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa com o 

número 3734, com a área de 1,475hectares, 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. 

Em conformidade, propõe-se para apreciação e deliberação do Órgão Executivo. -------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

compartes decorrente da VENDA que Raúl Francisco Perdigão Moirinha, pretende fazer, em comum e sem 

determinação de parte, a favor dos promitentes compradores João Fernando Parreira Rebelo e Maria 

Manuel Parreira Rebelo, do prédio rústico, situado na Estrada de Moura, União de freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), concelho de Serpa, inscrito na matriz sob o artigo 16, secção I, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa com o número 3734, com a área de 1,475hectares, 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.------------------------------ 

 

 

19. PROPOSTA DE ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA ABERTURA AO PÚBLICO DO JARDIM 

DO PALÁCIO FICALHO 

A proposta de Protocolo de colaboração para abertura ao público do jardim do Palácio Ficalho, estabelecido 

entre o Município de Serpa e Matilde Maria Mello, proprietária do Palácio Ficalho e respetivo jardim, foi 

presente a reunião de Câmara de dia 15 de setembro de 2021, tendo sido aprovado. 

O objetivo deste protocolo é a abertura do jardim ao público. 

Dados os constrangimentos de recursos humanos afetos à área de zonas verdes no município, nomeadamente 

jardineiros, não será possível num curto prazo a abertura do jardim. 

O Protocolo prevê, na sua cláusula 2ª, que a contagem da validade do protocolo, 20 anos, se inicie com a 

abertura do jardim. 

Perante o exposto, propõe-se que a cláusula 2ª passe a ter a seguinte redação: 

Clausula 2.ª  

(Inicio e Validade) 

1. O Protocolo tem a validade de 20 anos, iniciando-se a contagem do prazo após a abertura do Jardim 

ao público, mediante a elaboração do auto contendo a descrição do Jardim, relação de bens e 

respetivo estado de conservação. 

2. Caso a abertura do Jardim não tenha lugar no prazo de 3 (três) meses, a contar da assinatura do 

Protocolo, a contagem do prazo, a que se refere o número anterior da presente cláusula, iniciar-se-á 

findo o referido período de 3 (três) meses.  

3. Os termos do presente Protocolo ficam ainda dependentes e sujeitos a futuras eventuais intervenções 

no Jardim, nomeadamente em caso de implementação de projeto arquitetónico no âmbito de 

iniciativas públicas ou institucionais, caso em que o Protocolo deverá ser revisto em conformidade. 
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 Intervenções 

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Pais solicitou esclarecimentos, dado que, são referidas as 

dificuldades na abertura do jardim, devido aos constrangimentos de recursos humanos, mas na proposta de 

alteração ao Orçamento está definido um reforço de 50.000€, tendo em vista o processamento da despesa 

prevista com a assinatura do protocolo de colaboração para a abertura ao público do Jardim do Palácio de 

Ficalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que o protocolo foi aprovado na reunião da Câmara Municipal de 15 de setembro de 

2021, mas não se procedeu ainda à sua assinatura e a contagem do prazo iniciava-se com a abertura do 

jardim, sendo que as condições acordadas, previam o pagamento inicial de 50.000€, destinados ao pagamento 

com as despesas de reparação do muro. 

De acordo com a clausula 2.ª do protocolo, fazia-se depender o pagamento da abertura do jardim, mas como 

isso não foi ainda possível, torna-se necessário criar as condições para que seja assegurado o pagamento da 

reparação do muro, por isso, se propõe a alteração dessa clausula e caso a abertura do Jardim não tenha lugar 

no prazo de 3 meses, a contar da assinatura do protocolo, a contagem do prazo, iniciar-se-á findo o referido 

período de 3 meses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que concordam com essa alteração da segunda clausula do protocolo, mas 

lembra que o objetivo inicial era a abertura do jardim do Palácio ao público, como contrapartida do 

investimento da autarquia e deseja que se consigam resolver os problemas com os recursos humanos 

necessários para que se cumpra esse objetivo e os turistas e população em geral, possam conhecer e usufruir 

desse espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de alteração à clausula 2.ª do 

protocolo de colaboração para abertura ao público do jardim do Palácio Ficalho. -------------------------------- 

 

 

20. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PROJETO “FONTES NA PRAÇA” 

Procedeu-se à análise da proposta de alteração da fonte ornamental a instalar na praça da Republica, em 

Serpa, cujo projeto de execução, elaborado pela EnHidrica – Consultores de Engenharia Ambiental, Ld.ª, foi 

aprovado, por unanimidade, na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 17 de fevereiro de 2021. 

 

Informa a Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, em 20 do corrente mês de maio, que a alteração decorre 

da análise efetuada para efeito de implantação da obra, tendo-se constatado que, para a instalação do efeito 

de maré, previsto inicialmente, e atendendo às cotas altimétricas do local, iria existir desnivelamento do 

pavimento na envolvente da fonte.  

Na proposta agora apresentada, opta-se pela supressão do efeito de maré, mantendo os jatos programáveis e 

a atomização, suprimindo-se o equipamento eletromecânico correspondente e o tanque de compensação, 

dado que os restantes efeitos são alimentados a partir da rede de abastecimento e caixas de pavimento. 

Com esta alteração suprime-se também um elemento intrusivo no pavimento, assim como se reduz o volume 

de escavação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Intervenções 

Interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais que começou por dizer que, aquando da análise do assunto na reunião de 

17 de fevereiro de 2021, foi apresentado o projeto, no âmbito da candidatura Serpa Terra Forte no Ambiente – 

Adaptação às Alterações Climáticas, com o objetivo de criar no centro histórico, os corredores de ventilação, 

mais sombras, floreiras e alguns espaços com água, repuxos colocados abaixo do pavimento, com grelhas 

localizadas entre as árvores e que teve o parecer positivo da Direção Regional de Cultura do Alentejo. 

O projeto que agora é apresentado como proposta de alteração, não lhe parece ser exatamente o mesmo que 

foi inicialmente aprovado e lembra as suas intervenções, feitas nessa reunião de 17 de fevereiro, ao alertar 

que, caso seja um sistema do mesmo género que foi colocado em Vila Verde de Ficalho, que se verifique 

atempadamente o assunto, pois está sempre entupido e não funciona e nas assembleias de freguesia em que 

colocou esse assunto, foi-lhe sempre dito que os custos de manutenção e com a água, eram elevados e não 

compensava. Lembra ainda que também colocaram no Jardim 25 de Abril, em Vila Verde de Ficalho, um 

sistema de fonte com grelhas, mas que nunca chegou a funcionar.  

Tendo em consideração os maus exemplos que já existem, não apenas aqueles que referiu em Ficalho, mas 

também alguns em Serpa, pergunta se isso foi tido em consideração, para a obra que agora está a iniciar na 

Praça da República, ou se daqui a alguns meses, estarão a analisar os problemas com os entupimentos das 

grelhas, com os custos da água e da manutenção. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, realmente, tem havido alguns problemas, mas há algo que se aprendeu, é que a 

manutenção destes sistemas é fundamental para o seu bom funcionamento e será celebrado um contrato de 

manutenção e atualmente há melhorias a nível tecnológico e na qualidade da água, menos calcária. O assunto 

foi ponderado e fizeram-se todos os possíveis para acautelar problemas futuros. ---------------------------------------- 

 

Sobre a alteração agora proposta ao projeto, para evitar o desnivelamento do pavimento na envolvente da 

fonte, a Sr.ª Vereadora Paula Pais diz que, na altura da elaboração do projeto inicial e candidatura, deveria 

logo ter sido visto as condições do pavimento na praça e na reunião de 17 de fevereiro, votou o assunto 

favoravelmente, acreditando no que foi apresentado e que seria uma boa opção para a Praça, mas agora os 

eleitos do PS irão abster-se na votação, pois quer acreditar que irá correr bem, mas considera que tem pouco 

para correr bem. Mantém o alerta que já tinha feito, para se ter em consideração o que já correu mal, em 

obras com sistemas desta natureza, mas, como já foi referido, existindo a possibilidade de um contrato de 

manutenção e melhorias tecnológicas e na qualidade da água, deixa o desafio que sejam então colocados em 

funcionamento as fontes com sistemas de grelhas que foram instalados em Vila Verde de Ficalho. --------------- 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite também disse que, na altura em que a obra foi candidatada e se elaborou o 

projeto, já se conhecia as condições do pavimento na Praça, tendo o Sr. Vereador Francisco Godinho 

informado que existem projetos que têm que ser elaborados num curto espaço de tempo, pois quando são 

publicados os avisos das candidaturas, os prazos para a sua apresentação são muito pequenos e nem sempre 

há condições de se elaborar projetos que não venham posteriormente a sofrer alterações. 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite considera que não é na fase de execução da obra que se alteram os projetos, 

pois existe tempo de avaliar o projeto, entre a apresentação da candidatura e o inicio da obra, mas o que se 

tem verificado é que as alterações substanciais, surgem na fase de execução.  

 O Sr. Vereador Carlos Alves lembra que essa situação também ocorre em obras particulares, cujos projetos 

são muitas vezes alterados, após se iniciarem as obras. ------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e os votos a favor dos 

eleitos da CDU, aprovar a proposta de alteração ao projeto para execução de Fontes na Praça da República, 

de acordo com os documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante - Peças 

desenhadas – desenho 01 a 04; mapa de trabalhos e listagem de preços unitários, elaborados por Urbiágua – 

Comércio e Montagem de Fontes, Ldª. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

21. ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE AUTÁRQUICO, PARA CONHECIMENTO 

Grupo Parlamentar do PCP – Requerimento ao Governo para informação sobre o acordo de 

cooperação entre a ARS Alentejo/ULSBA e a Santa Casa da Misericórdia de Serpa 
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22. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 94 referente ao dia 24 de maio 

de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 3.650.689,30€ (três milhões, seiscentos e cinquenta mil, 

oitocentos e oitenta e nove euros e trinta cêntimos) e 61.268,91€ (sessenta e um mil, duzentos e sessenta e 

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

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

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vereador Tomé Panazeite para solicitar o ponto 

de situação do processo de uma pessoa de Vila Nova de S.Bento que enviou uma carta à Câmara a reclamar 

sobre um restaurante que abriu recentemente naquela localidade (Rua de S.Bento) e que se situa perto da sua 

habitação e o cheiro e fumo da chaminé do restaurante entram na sua casa, sujando as suas janelas com a 

gordura. 

O Sr. Vereador Carlos Alves respondeu que iria verificar o assunto com os respetivos serviços e posteriormente 

será prestada informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite comentou ainda o facto de que, um dos técnicos da Confraria Gastronómica do 

Figo e da Figueira da India, precisou de trabalhar durante a noite e no CADES não havia eletricidade, tendo o 

Sr. Presidente respondido que iria verificar essa situação. ------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais perguntou em que situação se encontra a revisão das cláusulas do caderno de 

encargos do procedimento para a abertura do Bar do Jardim Municipal de Serpa, tendo o Sr. Vereador 

Francisco Godinho informado que os serviços já estão a trabalhar no documento e assim que esteja concluído, 

será submetido à aprovação do Órgão Executivo. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Período de Intervenção do Público 

Não se verificaram intervenções por parte do público presente.  

 

 

Informações enviadas aos eleitos por email, para conhecimento  

 

Dia 17 de maio 

Na sequência da questão colocada pelo Sr. Vereador Tomé Panazeite, na reunião da Câmara realizada no dia 

21 de dezembro, sobre a possibilidade de reforçar a vedação do espaço da obra dos passadiços do Pulo do 

Lobo, a seguir transcreve-se a informação prestada pelos respetivos serviços da Autarquia, relativamente a 

este assunto: 

 

«Para esclarecimento devido ao Sr. Vereador Tomé Panazeite, e contextualizando a situação no 

desenvolvimento do processo da Empreitada de Execução do Passadiço do Pulo do Lobo, importa esclarecer: 

 

-No período em que o local dos trabalhos se encontrou consignado à entidade executante (empreiteiro) foi, 

por diversas vezes, transmitida a necessidade de garantir a segurança do local, uma vez que se registavam 

diversos acessos por parte de publico às estruturas dos passadiços ainda em execução. Uma situação que se 

agravava aos fins de semana. 



                                                                                                                       Ata n.º 12 – 25/05 
 
2022 

 

Pág. 33 

 

- Face ao constante abuso dos visitantes que acediam às estruturas ultrapassando, de forma consciente, as 

vedações aplicadas e desrespeitando a sinalização existente no local; e a pedido do dono de obra, a entidade 

executante reforçou a vedação do local, vedando o acesso de veículos e de publico ao local dos trabalhos, e 

por conseguinte, o normal acesso ao local do Pulo do Lobo - queda de água. Não obstante ser possível aceder 

por outros trajetos, admitindo-se, porém, com um grau de dificuldade bastante superior ao trajeto 

normalmente utilizado pelo publico em geral.  

 

- Saliente-se a esta fase, “(…) que para o Coordenador de Segurança em Obra, o estaleiro de obra engloba o 

espaço geográfico da sua construção, chamada de frente de obra, mas também os locais onde durante o 

decorrer da mesma, se desenvolvem atividades de apoio direto à obra. Ou seja, os acessos a essa mesma 

construção, no caso do caminho em terra batida que dá acesso ao entroncamento dos 3 troços dos passadiços, 

que neste caso é o mesmo caminho de utilização de viaturas e máquinas da empresa, é considerado estaleiro, 

pelo que a sua utilização por parte de terceiros teria que obedecer, também, a autorização da empresa, o que 

como é óbvio nunca aconteceu, nem poderia acontecer, por conta da segurança dos visitantes e até dos 

próprios trabalhadores, em conformidade com o estipulado no DL nº 273/2003 de 29/10, sobre esta 

matéria.”(conforme informação da Coordenadora de Segurança em Obra);  

 

- A colocação, pela entidade executante, da vedação que interditava o acesso a pessoas e veículos abaixo do 

nível do estaleiro de obra foi registada pela fiscalização em 18.10.2021; que coincide com o inicio de longos 

períodos de ausência do empreiteiro na obra.  

- No dia 04 de abril de 2022, o Município tomou a posse administrativa do local dos trabalhos. Neste mesmo 

dia foram reforçadas as medidas de vedação das estruturas dos passadiços e colocada sinalética de segurança 

e placas informativas ao visitante, alertando para a interdição dos passadiços e salientando os riscos, em caso 

de incumprimento, para a segurança pessoal;  

 

Também, desde esta data, e com o local dos trabalhos novamente sob responsabilidade do Município, foi 

implementado o Plano de Vedação e Sinalização elaborado pelo Coordenador de Segurança em janeiro do 

presente (documento em anexo), sendo garantido o normal acesso a pessoas ao local do Pulo do Lobo.» 

 

 

Dia 23 de maio 

Em resposta à questão colocada pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, na reunião realizada no dia 27 de abril, 

relativa a rede de esgotos em Pias, informa-se que, efetivamente, existem plantas das diversas infraestruturas, 

cuja exatidão depende da idade dessas infraestruturas e que é atualizada com a informação recolhida, no 

âmbito das intervenções efetuadas.  

 

Dia 24 de maio 

Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 2 de fevereiro, a Sr. Vereadora Paula Pais alertou para a 

necessidade de reforço da rede de internet no Centro Escolar de Serpa. 

Sobre o assunto, os respetivos serviços da Autarquia informam que, no seguimento das necessidades dos 

vários estabelecimentos de ensino no âmbito do acesso wi fi para o desenvolvimento das suas atividades, e 

após levantamento e análise das situações, foi iniciado o processo para procedimento concursal de aquisição 

de bens e serviços, com o objetivo da instalação de infraestrutura de rede de internet sem fios para os 

edifícios escolares onde não há cobertura adequada, designadamente: 1º ciclo e JI de A-do-Pinto; 1º ciclo e JI 

Brinches;1º ciclo e JI VMortos;1º ciclo e JI VNSBento; 1º ciclo VVFicalho; Centro Escolar de Serpa.  
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Neste procedimento, atualmente a decorrer, estão previstos equipamentos de rede ativos para wifi, com 

certificação de toda a rede estruturada nas 6 escolas e respetivas licenças, com garantia de 3 anos, prevendo-

se que até ao final de junho o processo esteja concluído. 

 

Dia 24 de maio 

Na sequência do pedido da Sra. Vereadora Ana Moisão nas reuniões do Órgão Executivo de 16 de fevereiro e 

30 de março, respeitante ao Plano de Mobilidade do Concelho, informa-se que existe um Plano Municipal de 

Mobilidade, mas apenas em formato físico, por se tratar de um documento com alguns anos.  

Face ao exposto, poderá o referido Plano, ser consultado no gabinete destinado aos vereadores da oposição, 

bastando para o efeito, solicitar o documento no GAEOM –Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgãos 

Municipais, procedendo à sua devolução no mesmo dia.  

 

Dia 25 de maio 

Em reunião realizada no dia 27 de abril do corrente ano, questionou a Sr.ª Vereadora Ana Moisão, sobre a 

existência de projeto de implantação topográfica, relativo à requalificação da Rua dos Fidalgos, em Serpa. 

Seguiram, por email, no dia 25 de maio, para conhecimento dos eleitos, as seguintes peças desenhadas do 

projeto em causa: 

                - Implantação altimétrica; 

                - Levantamento topográfico; 

                - Perfis longitudinais e transversais.  

 

 

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: 

 

 Licenças de recinto improvisado 

 Sociedade Artística Reguenguense – Licenciamento de prova “Raly Flor do Alentejo – Cidade de Serpa” 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Terceira alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal  

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 12/12 ao prédio sito na Rua Bela da 

Rainha, n.º 9 e 11 em Serpa – Requerente: Maria do Céu Teixeira das Neves 

 Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – Revisão de preços 

definitiva e conta final  

 Parecer sobre constituição de compropriedade de prédio rústico denominado “Califórnias Velhas”, em 

Vila Nova de S.Bento – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Rota das Azenhas 2022 – Fixação do valor de inscrição da atividade  

 Passeio Paddel Stand Up – Fixação do valor de inscrição da atividade 

 Programa de expansão e desenvolvimento da educação pré-escolar – Atividades de animação e apoio 

à família 2022/2023 

 Rancho coral feminino “Papoilas do Enxoé” – Pedido de apoio para gravação de CD 
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 Proposta de protocolo a celebrar com o Grupo Coral e Instrumental Trigo Roxo – Secção da Sociedade 

Filarmónica de Serpa 

 Proposta de alteração do preço de venda do Catálogo da Galeria Municipal de Arte Contemporânea  

 Supertaça Masculina de Andebol 

 Casa do Povo de Pias – Proposta de atribuição de subsidio  

 Instituto ShotokanKarateDo – Escola de karatéDo de Vila Nova S. Bento – Proposta de atribuição de 

subsidio  

 Confederação Nacional dos Reformados, Pensionistas e Idosos – Proposta de atribuição de subsidio  

 Parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico artigo 16, secção I, da União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) – Requerente: Raúl Francisco Perdigão Moirinha 

 Proposta de adenda ao protocolo de colaboração para abertura ao público do jardim do palácio de 

Ficalho 

 Proposta de alteração ao projeto “Fontes na Praça” 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h15 da qual, para constar, se lavrou a 

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

Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 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         Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 12/2022 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 25 de maio de 2022 

 
 
 
ANEXO 1 – 3.ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

 

ANEXO 2 –  Empreitada de reabilitação e refuncionalização do mercado municipal de Serpa – Revisão de 

preços definitiva e conta final  

 

ANEXO 3 - Proposta de alteração ao projeto “fontes na praça” 

 
 


