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Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 23 de agosto de 2017 
  

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Daniel Abraços Veiga 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

Paula Jesus Godinho Pais Soares 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
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ATA N.º 17/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 23 

 DE AGOSTO DE 2017 

 

No Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 23 de 

agosto de 2017, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aprovação da Ata n.º 16/2017 

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

consideração a ata n.º 16, relativa à reunião realizada no dia 9 de agosto, 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. Isenções de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado 

3. 13ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

4. Parecer sobre constituição de compropriedade em “Vale de Cavaquinhas”, Serpa 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99 de 16/12 ao prédio sito na Rua Dr. 

Eduardo Fernandes de Oliveira, n.º 30 em Serpa 

6. TALEFE – Associação Sociocultural de Vila Verde de Ficalho 

7. Centro Rural Cruz da Cigana 

8. Futebol Clube de Vale de Vargo – Proposta de apoio para construção de um picadeiro 

9. Loteamento Cabeço de Azinho, lote 3 em A-do-Pinto – Cancelamento de clausula de reversão 

10. Destaque de parcela do prédio sito na Rua 25 de Abril, em Pias 

11. Terceira alteração ao Mapa de Pessoal 

12. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Isenções de pagamento de taxas  

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 
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Entidade Doc. Entrada Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas de Santa Iria 12444 

2017.07.25 

IV Convívio de Amigos  

Dia 5 de agosto 

Recinto 

improvisado e ruido 

35,00€ 

Clube Atlético Aldenovense 12829  

2017.08.03  

Bailes 

Dias 12 e 19 de agosto 

Ruído 20,00€ 

Comissão de Festas de Pias  13151 

2017.08.09 

Evento 

2017.08.25 

Ocupação da via 

pública  

20,00€ 

Comissão de Festas de Vales 

Mortos 

12662 

2017.08.16 

Bailes 

Dias 11 e 12 de agosto 

Ruido e recinto 

improvisado 

50,00€ 

Comissão de Festas de Ficalho 13091 

2017.08.08 

Bailes  

De 12 a 27 de agosto 

Ruido e recinto 

improvisado 

30,00€ 

Comissão de Festas de Pias 13149 

2017.08.17 

Festas de Pias  

De 24 a 29 de agosto 

Ruido e recinto 

improvisado 

110,00€ 

 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

2.1. Ratificações 

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 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 

Santa Iria 

Realização do IV 

Convívio de Amigos 

(Serpa) 

12439 

2017.07.25 

2017.08.05 2017.08.04 

 

Junta de Freguesia de 

Vila Verde de Ficalho 

11ª FATOR 12602 

2017.07.28 

De 4 a 6 de 

agosto 

2017.08.04 

Comissão de Festas de 

Vila Verde de Ficalho  

Bailes 13088 

2017.08.08 

De 12 a 20 de 

agosto 

2017.08.09 

 

2.2. Autorizações  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar as seguintes licenças de recinto improvisado: 

 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Comissão de Festas de Ficalho Bailes 13088 

2017.08.08 

De 25 a 26 de 

agosto 

Comissão de Festas de Pias Festas 13147 

2017.08.09 

De 24 a 29 de 

agosto 
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3. 13ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara Municipal 
deliberou, por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista, aprovar a 13ª 
alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme documentos que constam de 
pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, bem como os respetivos documentos de 
justificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Parecer sobre constituição de compropriedade em “Vale de 

Cavaquinhas”, Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que foi requerido por Maria do Carmo 

Augusto Laginhas, na qualidade de proprietária, a emissão de Parecer Favorável à constituição de 

compropriedade, no prédio rústico denominado “Vale de Cavaquinhas”, inscrito na matriz predial da 

freguesia de Salvador, concelho de Serpa, sob o art.º 4 e art.º5, Secção Z, da freguesia de Santa Maria e 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 2238/19991119, 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 resultado da venda 1/2 a Pedro Miguel Augusto Laginhas e Sandra 

Cristina Carreta Azevedo. 

De harmonia com o n.º 2, do supracitado dispositivo legal, a Câmara Municipal só pode emitir parecer 

desfavorável “com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico em 

violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”. 

Apreciada a documentação junta, verifica-se que o prédio rústico possui a área total de 4,3875 hectares 

(olival e solo subjacente cultura arvense – no Plano Diretor Municipal em vigor, na planta de ordenamento, 

insere-se maioritariamente em espaços agrossilvopastoris e minoritariamente em espaços naturais – 

habitats classificados da rede natura 2000), na planta de condicionantes, insere-se maioritariamente na 

Reserva Agrícola Nacional, parcialmente na Reserva Ecológica Nacional, zona especial de proteção do 

vale do guadiana e em sobreiros e azinheiras em povoamento), pelo que a quota ideal a transmitir a cada 

um dos dois novos comproprietários corresponde a 2,19375hectares, logo, sem “qualquer rendabilidade 

económica não urbana”. 

Acresce a entrada em vigor da portaria n.º 219/2016 de 9 de agosto, que aumentou a unidade de cultura 

(terreno de sequeiro - 24 hectares). 

A presente portaria fixa a superfície máxima resultante do redimensionamento de explorações agrícolas 

com vista à melhoria da estruturação fundiária da exploração e a unidade de cultura a que se refere o 

artigo 1376.º do Código Civil: n. º1 do art. º1376: “Os terrenos aptos para cultura não podem fracionar-se 

em parcelas de área inferior a determinada superfície mínima, correspondente à unidade de cultura fixada 

para cada zona do País; importa fracionamento, para este efeito, a constituição de usufruto sobre uma 

parcela do terreno.” 

Ainda de acordo com o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional, Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de 

setembro, Artigo 27.º - Fracionamento: 
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“Para efeitos de fracionamento, nas áreas RAN, a unidade de cultura corresponde ao triplo da área fixada 

pela lei geral para os respetivos terrenos e região.” 

Face ao exposto, consideram que deverá ser emitido Parecer Desfavorável à peticionada constituição de 

compropriedade no prédio supra identificado. 

De harmonia com o disposto no n.º 1, do citado dispositivo, a competência para a emissão do parecer é da 

Câmara Municipal, pelo que se propõe o envio para deliberação na próxima reunião de Câmara. 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

desfavorável à constituição de compropriedade, no prédio rústico denominado “Vale de Cavaquinhas”, 

inscrito na matriz predial da freguesia de Salvador, concelho de Serpa, sob o art.º 4 e art.º 5, Secção Z, da 

freguesia de Santa Maria e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 2238/19991119.  

 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99 de 16/12 ao 

prédio sito na Rua Dr. Eduardo Fernandes de Oliveira, n.º 30 em 

Serpa 

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

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara municipal pode a todo o tempo, 

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

conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. Após deslocação 

ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o 

seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

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

relativamente à proposta apresentada pela comissão de vistorias. ---------------------------------------------------- 

 

6. TALEFE – Associação Sociocultural de Vila Verde de Ficalho 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que a TALEFE Associação Socio - Cultural 

de Vila Verde de Ficalho solicita apoio financeiro pontual para a iniciativa “Passeio Rosas Albardeiras”, 

realizada em abril de 2017. 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV, propõem a 

atribuição de um subsídio de 200,00 euros (duzentos euros).  

 

  Deliberação  

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 Talefe – Associação sociocultural de Vila Nova de S.Bento um 

subsidio no valor de 200,00 (duzentos euros) para apoio no Passeio realizado em abril do corrente ano.  
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7. Centro Rural Cruz da Cigana 

De acordo com a proposta da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, 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 

atribuir ao Centro Rural Cruz da Cigana, um subsídio no valor de 1 350,00 euros (mil trezentos e 

cinquenta euros), para construção de uma fossa séptica e ligação ao esgoto, no Centro Rural, 

fundamentado na dinamização do espaço pela Associação, num edifício do Município.  

  

 

8. Futebol Clube de Vale de Vargo – Proposta de apoio para construção 

de um picadeiro 

Na sequência do pedido do Futebol Clube Vale de Vargo para construção de um picadeiro, no parque 

desportivo de Vale de Vargo, para desenvolvimento das atividades da seção equestre, a UMCDJ - 

Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, propõe o seguinte apoio: 

- Atribuição de um subsídio de 1200 euros; 

- Limpeza do terreno; 

-Aquisição de areia; 

- Colocação de ponto de água e iluminação, a executar numa 2ª fase com análise dos respetivos 

serviços. 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 15709/2017. --------------------------------------------- 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 33.º n.º1 

alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, atribuir ao Futebol Clube de Vale de Vargo, um subsidio 

no valor de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), para a construção de um picadeiro, bem como o restante 

apoio proposto pela UMCDJ, acima indicado.  -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Loteamento Cabeço de Azinho, lote 3 em A-do-Pinto – Cancelamento 

de clausula de reversão 

Perante o pedido formulado por José Manuel Soares Correia, por doc. E/12951/2017, em que solicita 

“certidão emitida pela Câmara Municipal em como abdica da cláusula de reversão existente na certidão de 

teor, para efeitos de venda do prédio e celebração de escritura”, a Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa o seguinte:  

 

1 - Legitimidade do pedido 

- O requerente é proprietário do lote de terreno nº3, sito no loteamento de Cabeça de Azinho, em A-do-

Pinto, onde edificou uma construção, casa de rés-do- chão, 1º andar e quintal, prédio inscrito na matriz 

sob o artigo 2752, descrito na CRP sob o número 2960/20010919; 
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- Por escritura celebrada em 26/05/2000 o Município de Serpa vendeu ao requerente o lote de terreno nº 3 

sito no loteamento de Cabeça de Azinho, em A-d- Pinto, onde estipulou o fim a que se destinava o lote de 

terreno, prazo para construção (3 anos) e período em que não era admissível a alienação (10 anos); 

- Perante a certidão de teor emitida pela Conservatória do Registo Predial de Serpa, apresentada, 

confirma-se a cláusula de reversão que se reproduz ”Haverá reversão se não for construído um fogo para 

habitação cuja obra deverá iniciar-se no prazo de um ano e concluir-se no prazo de 3 anos a partir de 

26/05/2000 e se lhe for dado destino diferente.”; 

- O adquirente do lote de terreno cumpriu a obrigação de construir uma casa para habitação, no prazo 

previsto, pelo que lhe assiste o direito de solicitar ao Município, entidade vendedora, de cancelar a 

cláusula de reversão estipulada no contrato e registada. 

 

2 - Proposta de decisão 

Face ao pedido formulado e documentos conferidos (contrato de compra e venda e certidão de teor) 

considera-se que cabe ao órgão executivo pronunciar-se sobre o cancelamento da cláusula de reversão, 

por se ter verificado o cumprimento das obrigações do comprador e por ter sido o órgão que se pronunciou 

sobre a alienação, aplicando-se o disposto no artigo 33º nº1 g) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro. 

Assim, compete-lhe deliberar sobre o cancelamento da cláusula de reversão respeitante ao prédio urbano, 

lote de terreno nº 3, sito na União de freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, descrito na 

CRP sob o número 2960/20010919, prédio inscrito na matriz sob o artigo 2752.  

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento da cláusula 

de reversão respeitante ao prédio urbano, lote de terreno nº 3, sito na União de freguesias de Vila Nova de 

S. Bento e Vale de Vargo, descrito na CRP sob o número 2960/20010919, prédio inscrito na matriz sob o 

artigo 2752. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

10. Destaque de parcela do prédio sito na Rua 25 de Abril, em Pias 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o prédio se situa dentro do perímetro 

urbano de Pias, na Rua 25 de Abril, em Pias. 

Do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º4024/ 20120329, inscrito na matriz 

predial sob o artigo2758-P, da freguesia de Pias, com 3858,00 m2 de área total de terreno, pretende-se 

destacar uma parcela. 

Enquadramento 

O prédio em questão está abrangido pelo Plano de Urbanização de Pias (PUP) 

Publicado pelo Aviso n.º 11904/2015 no Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 16 de outubro em classe 

Espaço Urbanizável, Espaços residenciais Tipo 1 e também pela Unidade Operativa de Planeamento e 

Gestão 1 (UOPG1). 
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Nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do regulamento do PUP as áreas urbanas a programar destinam-se à 

expansão do aglomerado e serão objeto de delimitação de unidades de execução, planos de pormenor ou 

projetos de loteamento. No entanto, estabelece o n.º 2 que, até à elaboração dos instrumentos referidos 

no n.º 1, são permitidas operações urbanísticas parciais, desde que cumpridos os parâmetros urbanísticos 

estabelecidos no regulamento, e se verifique que a operação não compromete o desenvolvimento 

urbanístico da área em causa. 

Estabelece o n.º 1 do artigo 17.º que o licenciamento de novas edificações e de alterações ou ampliações 

das existentes, fica sujeito aos parâmetros urbanísticos definidos no quadro síntese anexo ao 

Regulamento do PUP e o n.º 2 do mesmo artigo que o uso dominante será a habitação, podendo incluir 

turismo, comércio, serviços e equipamentos ou outros considerados compatíveis. 

 

PARCELA A DESTACAR – confronta com a via pública, Rua 25 de Abril - Pias 

Área total de terreno com 1286,00m2 

Área coberta: 0,0 m2 

Área descoberta com 1286,00 m2 

Coeficiente de ocupação – 0.00 

 

PARCELA RESTANTE – confronta com a via pública, Rua 25 de Abril – Pias 

Área total de terreno com 2572,00 m2; 

Área coberta/construção com 00,00m2, 

Área descoberta com 2572,00m2; 

Coeficiente de ocupação – 0.00. 

O pedido foi instruído com os elementos necessários designadamente declarações dos proprietários do 

prédio. 

Verifica-se, que as parcelas a destacar e restante cumprem os índices estipulados no PDMS. 

As áreas apresentadas encontram-se em conformidade com as áreas registadas na CRP de Serpa. 

Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos 

públicos, cumprindo o disposto no n.º4 do art.º6 do Decreto-Lei n.º555/99, e encontrando-se o destaque de 

uma única parcela, isento de licença. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o destaque 

de parcela do prédio sito na Rua 25 de abril, em Pias. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Terceira alteração ao Mapa de Pessoal 

Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 
Assessoria Jurídica que a seguir se transcreve: 
 
«No âmbito do ciclo anual de gestão, o órgão de deliberativo pronuncia-se no sentido de proceder à 
aprovação de um Mapa de Pessoal, que de acordo com o planeamento dos serviços, quantifica e 
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carateriza os postos de trabalho necessários para o desenvolvimento das atividades, atribuições e 
competências 
Nos termos do disposto nos arts.28º e 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP) 

aprovada pela Lei nº35/2014, de 20/06, sempre que a previsão dos trabalhadores são insuficientes, para 

levar a cabo a realização das atividades dos serviços, de acordo com as atribuições e estratégias do 

Município, pode proceder-se a alterações ao respetivo Mapa de Pessoal para recrutamento dos recursos 

humanos que se venham a revelar necessários, para além dos inicialmente previstos. 

Considerando que Carlos Caeiro Nunes Mestre, assistente operacional (cantoneiro de limpeza), com 

contrato por tempo indeterminado, solicita o regresso à Autarquia, por ter perdido lugar no mapa de 

pessoal, na sequência de ter ultrapassado um ano em licença sem remuneração, e ainda o parecer do 

respetivo Chefe de divisão, que é favorável ao regresso do trabalhador, propõe-se a criação no respetivo 

Mapa de Pessoal de 1 lugar de Assistente operacional, na área funcional de cantoneiro de limpeza, para a 

Divisão de Obras Municipais e Ambiente, previsto no Anexo I, a seguir justificado: 

 

Grupo de 
Pessoal/Carreira 

Área Funcional Lugares a 
tempo 
indetermin. 

Lugares a 
tempo 
determin. 

Justificações 

Assistente 
operacional 

Cantoneiro de 
limpeza 

1  

 
No serviço de limpeza da DOMA, existe a 
necessidade de reforço de pessoal para 
limpeza dos arruamentos e espaços públicos, 
a título permanente. Pretende-se desta forma 
dar continuidade à necessidade de dar 
resposta às áreas operacionais consideradas 
prioritárias, onde se inclui a limpeza urbana e 
com carências identificadas pelos serviços. 

 
Os encargos resultantes da criação de um posto de trabalho de Assistente operacional, para a Divisão de 

Obras Municipais e Ambiente, encontra-se devidamente suportado no Orçamento Municipal para 2017, 

conforme informação emitida pelo Serviço de Gestão Financeira, documento interno nº 7278, de 16 de 

agosto de 2017. 

Considerando que nos termos da Lei nº 75/2013 e do Decreto-Lei nº 209/2009 compete à Assembleia 

Municipal sob proposta da Câmara Municipal aprovar, manter ou alterar o mapa de pessoal do Município, 

ao abrigo e para os efeitos da alínea o), do nº 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea ccc) do nº1 do 

artigo 3º do Decreto-lei nº209/2009, de 3 de setembro da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea 

a), do nº 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, propõe-se que a presente proposta 

seja remetida à reunião da Câmara Municipal, para apreciação e posterior envio a reunião da Assembleia 

Municipal de Serpa, para deliberação.» ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



ATA N.º 17/2017 

23 DE AGOSTO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 12 

 
 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos da alínea o), do nº 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea ccc) 

do nº1 do artigo 3º do Decreto-lei nº209/2009, de 3 de setembro da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e 

da alínea a), do nº 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com a abstenção dos eleitos do Partido Socialista, submeter à Assembleia 

Municipal a proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, acima transcrita. -------------------------------------------- 

 

 

13. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 158 referente ao dia 22 de 

agosto do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.374.964,17 (um milhão, trezentos e 

setenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro euros e dezassete cêntimos) e 159.651,81 (cento e 

cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um euro e oitenta e um cêntimo), respeitantes a operações 

orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ------------------------------------------------------------- 

 

Período de Intervenção do Público  

O Sr. José Valente Lopes, residente em Vila Verde de Ficalho, interveio para dizer que tem uma rotura de 

água na sua casa de banho e desde segunda feira que contatou a Junta de Freguesia e aguarda 

resolução do assunto, tendo o Sr. Presidente respondido que a prioridade da Câmara Municipal 

atualmente tem sido a reparação das roturas na rede de distribuição, pois durante os meses de verão há 

um acréscimo de utilizadores, devido às pessoas que visitam o concelho e o aumento de consumo 

provoca mais roturas e o atraso na resposta aos munícipes tem a ver com esta dificuldade. -------------------- 

 

A Srª Ana Margarida Monge interveio para perguntar se, na qualidade de candidata às próximas eleições 

autárquicas, a Câmara Municipal poderia facultar-lhe uma listagem dos bens patrimoniais, bens imóveis da 

freguesia de Vila Verde de Ficalho, com indicação daqueles que pertencem à Junta de Freguesia e os que 

são propriedade da Câmara Municipal.  

O Sr. Presidente respondeu que, relativamente aos bens imóveis propriedade da Junta, competirá a esta 

prestar a informação, contudo, irá verificar essa questão com os respetivos serviços da Câmara Municipal 

e ser-lhe-á posteriormente dada uma resposta sobre o assunto. ------------------------------------------------------- 



ATA N.º 17/2017 

23 DE AGOSTO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 13 

 

Usou da palavra em seguida o Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S.Bento e começou por 

referir os subsídios atribuídos às comissões de festas, pois considera que existem discrepâncias, que não 

compreende, referindo o exemplo de Serpa que recebe muito mais que as restantes freguesias e 

apresentou verbalmente as contas que fez aos valores atribuídos em função do número de habitantes de 

cada localidade. Considera que essa discrepância desincentiva as pessoas a participarem nas comissões 

de festas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente referiu que os subsídios foram aprovados em reunião da Câmara de 11 de janeiro do 

corrente ano e quanto aos valores referidos pelo Sr. Godinho, não estão corretos, pois não se pode fazer 

uma conta direta com o calculo no número de habitantes, existem critérios estipulados para atribuição 

desses subsídios, e há valores fixos e valores variáveis, não pode ser exclusivamente em função do 

número de habitantes, pois as localidades mais pequenas seriam prejudicadas. Relativamente à referência 

feita a Serpa, diz que tem sido sempre deliberado o apoio nas iluminações e no fogo de artificio, cujo valor 

é variável de ano para ano, em função dos custos apresentados pelos respetivos fornecedores.   

 

O Sr. Domingos Godinho referiu ainda a deficiente iluminação da Rua de Paymogo em Vila Nova de 

S.Bento, cuja obra ainda não se encontra concluída passados oito anos, bem como a iluminação da Rua 

do Rossio, que também está incompleta.  

Na sequência de um incêndio que ocorreu há alguns dias, nuns contentores em Vila Nova de S.Bento, 

chama a atenção para o tempo que decorreu até conseguir contatar as entidades competentes (mais de 

40 minutos) e isso deve-se à falta de efetivos da GNR naquela freguesia e alerta ainda para a falta de 

bocas de incêndio na zona onde deflagrou o fogo.  ------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente, sobre a questão da falta de efetivos da GNR em todo o concelho, diz que tem sido uma 

preocupação continua da Câmara Municipal, abordar o assunto junto das entidades responsáveis e a 

resposta obtida tem sido sempre a mesma, que não é possível abrir todos os postos durante as 24H00 e 

que é um problema transversal a todo o país. No entanto, a Câmara irá continuar a fazer pressão junto 

das entidades competentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio também o Sr. Manuel Bento da Conceição Seita, o qual referiu que no dia 20 de dezembro de 

2016 fez uma Pretensão na Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, a informar que existe uma obra, 

relativamente perto da sua residência (Rua Becos do Carril) e ao construírem o muro, anularam uma linha 

de água, o que tem causado muitos problemas de acesso à sua habitação, e solicitava uma resolução 

para o problema, o mais rapidamente possível.     

O Sr. Presidente respondeu que vai verificar o processo com os respetivos serviços da autarquia e ser-lhe-

á posteriormente prestada uma informação sobre o assunto.----------------------------------------------------------- 
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O Sr. Bento Estevens Garcias interveio para dizer que existem cerca de 300/400 metros de caminho no 

sitio da “Cerca Logo”, a seguir à ponte do Olheirão, no sentido da fronteira, que no inverno fica 

intransitável e solicita a possibilidade de ser reparado, pois iria beneficiar algumas dezenas de 

proprietários naquela zona.  

Propõe ainda que seja alterado o nome da Rua do Barranco para Rua Palmira Manuela Guerreiro e da 

Rua do Calvário para Rua Maria Antónia. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Luís Pereira para, mais uma vez, alertar para a necessidade de intervenção na estrada da 

Penalva e referiu também que na ponte do Vidigão, as fundações estão a ser afetadas devido ao remoinho 

da água, que retira os inertes das fundações. Diz ainda que existe falta de escoamento na estrada da 

Água da Mancha, e pergunta em que situação se encontram as obras da Avenida das Forças Armadas em 

Vila Verde de Ficalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder a esta última questão, informando que foi colocado um novo 

pavimento nessa Avenida, feita a ligação ao coletor, e vão-se fazendo os passeios, de acordo com o 

andamento das construções. Diz ainda que não está prevista qualquer intervenção para a ponte do 

Vidigão, no que diz respeito às fundações, mas sim do pavimento e já existe um levantamento, mas tem 

que ser feita nova avaliação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Interveio novamente o Sr.José Valente Lopes para alertar para a atual situação da Caixa de Crédito 

Agrícola, cujo funcionamento tem vindo a ser cada vez mais limitado e agora também se coloca o 

problema do deficitário funcionamento da caixa multibanco, o que, por vezes, obriga os munícipes a 

deslocarem-se ao Rosal para levantar dinheiro. Solicita que a Câmara Municipal faça alguma pressão 

junto da entidade competente, para tentar resolver este problema. -------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que, no âmbito do relacionamento institucional, durante as reuniões 

efetuadas, poderá ser colocada essa questão. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. Isenções de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado 

3. 13ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

4. Parecer sobre constituição de compropriedade em “Vale de Cavaquinhas”, Serpa 
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5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99 de 16/12 ao prédio sito na Rua Dr. 

Eduardo Fernandes de Oliveira, n.º 30 em Serpa 

6. TALEFE – Associação Sociocultural de Vila Verde de Ficalho 

7. Centro Rural Cruz da Cigana 

8. Futebol Clube de Vale de Vargo – Proposta de apoio para construção de um picadeiro 

9. Loteamento Cabeço de Azinho, lote 3 em A-do-Pinto – Cancelamento de clausula de reversão 

10. Destaque de parcela do prédio sito na Rua 25 de Abril, em Pias 

11. Terceira alteração ao Mapa de Pessoal 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H30 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 15 de outubro de 2013, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e 

subscrevo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  O Presidente da Câmara                A Secretária 

 

 

         ______________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                        (Anabela Baleizão Cataluna) 
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