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ATA N.º 16/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 20 de julho de 2022 

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

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: Sr. Vereador Carlos Alberto Bule 

Martins Alves  
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ATA N.º 16/2022 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 20 de 

Julho 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 15/2022 

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 15, relativa à reunião realizada no dia 6 de julho, a qual foi previamente distribuída por 

todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção do Sr. Vereador Francisco Godinho, 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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Alteração n.º 7 ao Orçamento e alteração n.º 6 às GOP da Câmara Municipal de Serpa 

4. Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 377 Serpa – Proposta de apoio financeiro  

5. Grupo Coral Feminino Madrigal – Proposta de apoio financeiro 

6. Rancho Coral Os Camponeses de Vale de Vargo – Proposta de apoio financeiro 

7. Experimentáculo – Associação Cultural – Pedido de apoio no âmbito do intercâmbio “Yes 4 

Rural Volunteering” 

8. Anúncio n.º 86210/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua das Fontes, 

n.º 2 em Santa Iria 

9. Anúncio n.º 85008/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Braz 

Gonçalves, n.º 10 em Serpa  

10. Anúncio n.º 102097/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito no Adro de Santa 

Maria (Rua da Figueira, n.º 1) em Serpa  

11. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Farizes, n.º 12 em Serpa  

12. Parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico denominado “Carreira”, em Serpa – 

Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

13. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 ao prédio sito no 

cruzamento da Rua da Aldeia com a Rua de Serpa, em Vales Mortos  

14. Proposta de revogação de deliberação da Câmara Municipal, respeitante a alienação de lotes 

de terreno, n.º 19 e 20 em A-do-Pinto 

15. Procedimento público para alienação de lotes de terreno destinados a habitação – Proposta 

de alteração  
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16. Proposta de protocolo de parceria entre a Câmara Municipal de Serpa e o Agrupamento de 

Escolas n.º1 de Serpa – Programa de alargamento da Rede de Clubes Ciência Viva na Escola 

17. Proposta de adenda ao contrato de comodato celebrado entre a Câmara Municipal de Serpa e 

o Futebol Clube de Serpa 

18. Plano Municipal de Transportes Escolares para 2022/2023 

19. Encontros Nacionais de Teatro Escolar – Reforço de verba para o refeitório da Escola 

Secundária de Serpa 

20. 18ª Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço – Proposta de normas de 

funcionamento e participação  

21. Proposta de atribuição de nome de ruas em Vale do Poço 

22. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 
1. PEDIDOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 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 

Comissão de Festas das Santas 
Cruzes  

10680 
2022.07.05 

Bailes 
De 9 a 23 de julho 

Ruido 20,00€ 

BAAL 17 Companhia de Teatro 10855 
2022.07.07 

Noites na Nora 
De 8 a 23 de julho 

Ruido e ocupação 
de via pública 

40,00€ 

Junta de Freguesia de Vila 
Verde de Ficalho 

10937 
2022.07.08 

Espetáculos 
De 5 a 7 de agosto 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 

Futebol Clube de Serpa 10595 
2022.07.04 

Baile 
Dia 9 de julho 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 

Comissão de Festas de Vales 
Mortos 

11192 
2022.07.13 

Festas de Vales Mortos 
Dias 12 a 15 de agosto 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,75€ 

Clube de Patinagem de Beja 11135 
2022.07.12 

Treinos no pavilhão do 
parque desportivo 

Dias 11, 12 e 13 de julho 

Pavilhão do parque 
desportivo  

135,00€ 
 

Associação Talentos de Vale de 
Vargo 

10929 
2022.07.08 

Espetáculo 
Dia 15 de agosto 

Ruido 20,00€ 

 

 

CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (Doc. 7953 de 2022.05.20) 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, informa que a CIMBAL coordenou a 

participação dos municípios no Festival Aéreo realizado no âmbito do exercício REAL THAW 2022, na Base 

Aérea de Beja, no dia 3 de julho. Assim, foi solicitada a disponibilidade de autocarros de forma a proporcionar 

a possibilidade de um conjunto significativo de pessoas do nosso território a tomar contato com este evento 

único. Sendo o município de Serpa parceiro neste evento, foi efetuada despesa no valor de 962.52€ com a 

participação de um autocarro.  

Assim, e com base no Regulamento de Taxas do Município de Serpa, capitulo III, artigo 8º - Isenções ou 

Reduções, ponto 6, propõem a isenção deste pedido. --------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar a CIMBAL do pagamento de taxas, respeitante à 

utilização do autocarro, para o Festival Aéreo, realizado no âmbito do exercício REAL THAW 2022, na Base 

Aérea de Beja, no dia 3 de julho.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. LICENÇAS DE RECINTO IMPROVISADO 

2.1. Ratificação  

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

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

ao licenciamento de recinto improvisado:  

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização 

Data do 
despacho  

Futebol Clube de 
Serpa 

Baile 
Campo da bola, Serpa 

10560 
2022.07.04 

9 de julho 2022.07.06 

União das 
Freguesias de Vila 
Nova de S.Bento e 

Vale de Vargo 

XXIV Semana Cultural 
de Vale de Vargo 

10308 
2022.07.30 

20 a 26 de 
julho 

2022.07.13 

 

 

2.2. Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho (doc. 10935 de 2022.07.08) 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 12 do corrente mês de julho, 

refere que a Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho pretende a emissão de licença de recinto 

improvisado, para a realização de “Feira e Espetáculo”, na Praça Conde de Ficalho, para os dias 5 a 7 de agosto 

de 2022, das 18h00 às 06h00 do dia seguinte. 

 

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

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

com exceção dos seguintes elementos: 

- Plano de evacuação (no entanto trata-se de recinto em espaço aberto); 

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

sanitárias, planta com disposição dos equipamentos e demais atividades. 

- Fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 15.º 

do DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09. De notar, que apenas foi 

apresentada uma simulação, sem comprovativo de pagamento, nem datas do evento. 

 

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

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

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

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

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

de aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

Segundo o ponto 2, do referido DL, o despacho de aprovação constitui licença de funcionamento. 
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Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a emissão da mesma, mediante a apresentação de 

fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 15.º 

do DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença de recinto 

improvisado, solicitada pela Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, mediante a apresentação de 

fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 

15.º do DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09.-------------------------- 

 

 

2.3. União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo (Doc. 10293 de 2022.06.30) 

Informa a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 1 do corrente mês de 

julho, que a União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo pretende a emissão de licença 

para recinto improvisado, para a instalação de uma Tenda com a dimensão de 25x10m, um Palco com a 

dimensão de 10x7m e vinte e sete Stands exteriores com a dimensão de 3x3m, na Zona de Atividades 

Económicas, em Vila Nova de São Bento, no âmbito da realização da “Feira Anual de Vila Nova de São Bento”, 

para os dias 29, 30 e 31 de julho de 2022, das 08h00 às 04h00 do dia seguinte. 

 

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

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

com exceção dos seguintes elementos: 

- Plano de evacuação (no entanto trata-se de recinto em espaço aberto, com exceção da Tenda, a qual deverá 

manter-se sempre aberta); 

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

sanitárias, planta com disposição dos equipamentos e demais atividades. 

 

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

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

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

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

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

de aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

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

Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a emissão da mesma. 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença de recinto 

improvisado, solicitada pela União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo,para a Feira 

Anual de Vila Nova de S.Bento, a realizar nos dias 29, 30 e 31 de julho. --------------------------------------------------- 

 

 

2.3. Associação de Festas de Vale de Vargo (Doc. 10358 de 2022.06.30) 

Através de informação datada de 1 do corrente mês de julho, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, refere que a Associação de Festas de Vale de Vargo, pretende a emissão de licença para recinto 

improvisado, para a realização de “Arraial de Verão”, na Zona de Lazer da Santinha, em Vale de Vargo, nos 
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fins-de-semana de agosto de 2022 (6ª-feiras, sábados e domingos), das 19h00 às 04h00 do dia seguinte, com 

vista à angariação de fundos para a realização das Festas de Vale de Vargo. 

 

É apresentada declaração da União de Freguesias, autorizando a realização do evento, naquele local e nos dias 

pretendidos. 

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

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

com exceção dos seguintes elementos: 

- Plano de evacuação (no entanto trata-se de recinto em espaço aberto); 

- Fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 15.º 

do DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09; 

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

sanitárias, planta com disposição dos equipamentos e demais atividades. 

 

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

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

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

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

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

de aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

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

Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a emissão da mesma, mediante a apresentação de 

fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 15.º 

do DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09. ---------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença de recinto 

improvisado, solicitada pela Associação de Festas de Vale de Vargo, mediante a apresentação de fotocópia 

da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 15.º do DL 

309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09.----------------------------------------- 

 

 

3. ALTERAÇÃO N.º 7 AO ORÇAMENTO E ALTERAÇÃO N.º 6 ÀS GOP 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 CHEGA e os votos a favor da CDU, aprovar a 7.ª 

alteração ao Orçamento e 6.ª alteração às GOP da Câmara Municipal, conforme documentos que se anexam à 

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

 

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Pais colocou algumas questões sobre a candidatura e lembrou a 

existência de parques infantis no concelho que precisam ser intervencionados e deu como exemplo o parque 

de Vila Verde de Ficalho, que já não reúne as devidas condições para o seu funcionamento.  

O Sr. Presidente e o Sr. Vereador Francisco Godinho informaram sobre as obras que estão em curso nalguns 

parques infantis, decorrentes das candidaturas efetuadas e sobre outras obras que estão previstas. --------------- 
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4. CORPO NACIONAL DE ESCUTAS AGRUPAMENTO 377 SERPA – PROPOSTA DE APOIO 

FINANCEIRO  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, datada de 30 de 

junho do corrente ano, 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, capitulo III - apoios pontuais, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir ao Corpo Nacional de Escutas, Agrupamento 377 de Serpa, um subsidio 

no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), para apoio nas Festas de S.Pedro, realizadas nos dias 28 e 

29 de junho do corrente ano.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 26371 em 2022.07.01. ---------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Tomé Panazeite referiu o facto desta entidade ter recebido subsidio de 

500,00€ da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) e 1000€ da Cooperativa, tendo o 

Sr.Presidente lembrado que se trata de um apoio pontual para as Festas de S.Pedro, uma vez que o apoio para 

a realização de mastros, tinha normas aprovadas pela Câmara, mas irá solicitar ao Gabinete do Movimento 

Associativo, Desporto e Juventude, informação mais detalhada sobre esta proposta de subsidio.  

 

 

5. GRUPO CORAL FEMININO MADRIGAL – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO 

De acordo com a proposta do Museu do Cante, datada de 8 de julho do corrente ano, 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, capitulo III - apoios pontuais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo 

Coral Feminino Madrigal, um subsidio no valor de 1.000€ (mil euros), para apoio na renovação do fardamento.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 26445 em 2022.07.14. ---------------------- 

 

6. RANCHO CORAL OS CAMPONESES DE VALE DE VARGO – PROPOSTA DE APOIO 

De acordo com a proposta do Museu do Cante, datada de 8 de junho do corrente ano, 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, capitulo III - apoios pontuais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Rancho 

Coral Os Camponeses de Vale de Vargo, um subsidio no valor de 1.000€ (mil euros), para apoio na renovação 

do fardamento.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 26432 em 2022.07.13. ---------------------- 

 

 

7. EXPERIMENTÁCULO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL – PEDIDO DE APOIO NO ÂMBITO DO 

INTERCÂMBIO “YES 4 RURAL VOLUNTEERING” 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em informação datada de 7 do corrente mês de 

julho, refere que a Experimentáculo Associação Cultural, é uma associação juvenil, sem fins lucrativos, com 

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

já tendo passado por Serpa noutras ocasiões e envolvido jovens do concelho nas suas atividades. 

O projeto "Yes 4 Rural Volunteering" é um intercâmbio europeu de jovens que reúne em Serpa, entre os dias 5 

e 14 de julho, 28 jovens de Portugal, Roménia, Sérvia, Croácia, Macedónia do Norte e Turquia. O objetivo do 

intercâmbio é promover o voluntariado enquanto ferramenta de capacitação pessoal, especialmente em 

contextos rurais. O voluntariado é não só uma forma de cidadania, mas também uma possibilidade de adquirir 

novas competências pessoais e profissionais. Contudo, para fazer voluntariado é necessário saber primeiro ser 
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voluntário. Além de várias atividades, os participantes vão ainda ter a oportunidade de descobrir Serpa e a 

cultura local, promovendo igualmente o diálogo multicultural. Este é um projeto financiado e certificado pelo 

programa Erasmus + da Comissão Europeia. 

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

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

bicicleta. 

Ao Município, a entidade solicita o seguinte apoio: 

- Autocarro para a deslocação: 

 Dia 5 de julho – Lisboa (Parque das Nações) – Serpa 

 Dia 14 de julho - Serpa / Lisboa 

- Utilização das Piscinas Municipais descobertas no dia 10 de julho; 

- Apresentação das políticas de apoio ao empreendedorismo e/ou fixação no território da autarquia - dia 8 de 

julho no período da manhã (CADES); 

- 20 Bicicletas; 

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

gabinete de Ação Social e Educação para o efeito, sem indicação de participantes. 

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

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

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

transporte e às taxas de utilização das Piscinas Municipais.   

 

 Deliberação  

Face ao exposto 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 e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, isentar a Experimentáculo – Associação Cultural, do pagamento de taxas, 

respeitantes à utilização das piscinas municipais descobertas, no dia 10 de julho e das despesas de utilização 

do autocarro, nos dias 5 e 14 de julho. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. ANÚNCIO N.º 86210/2022 – DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NA RUA 

DAS FONTES, N.º 2 EM SANTA IRIA 

Nº Pedido - 86210/2022  

Data do Anúncio - 02-06-2022 

Data de Disponibilização no Site - 02-06-2022 

 

Dados do Requerente 

NUNO JESUS PEREIRA SILVA 

 

Vendedor(es) 

OLIVIA CONCEICAO ROSA 
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Comprador(es) 

NUNO JESUS PEREIRA SILVA 
 

 
Identificação do Imóvel 

Descrição em Ficha - 2576 

Artigo Matricial - 3472 

Quota Parte - 1/1 

Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 90 m2 

Área Total - 335 m2 

Arrendado - Não 

Destino -Habitação   

 

Localização do Imóvel 

Endereço - RUA DAS FONTES Nº2 

Distrito - Beja 

Concelho - Serpa 

Freguesia - Serpa (Salvador) 

 

Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio - Compra e venda 

Preço - 40000 

Moeda - Euros 

Data previsível do negócio - 23-06-2022 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, atendendo à localização do prédio - 

Rua das Fontes, n.º 2, em Santa Iria, na (extinta) Freguesia de Salvador, a área total (335 m2), a área bruta 

privativa (90 m2) e o valor (40.000,00 Euros), consideram que a Autarquia não terá interesse em exercer o 

direito de preferência. 
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Intervenções 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite interveio para informar que os eleitos do Partido Socialista, em todos os 

assuntos agendados na reunião de hoje, respeitantes aos direitos de preferência na venda de imóveis e no 

futuro, em todos os processos desta natureza, irão abster-se na votação dos mesmos, por considerarem 

que faz parte da gestão da Câmara, por parte dos eleitos do partido maioritário. --------------------------------- 

 Deliberação  

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

eleitos da CDU e CHEGA, não exercer o direito de preferência, na venda do imóvel sito na Rua das 

Fontes, n.º 2, em Santa Iria - União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), pelo valor 

proposto de 40.000€ (quarenta mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------- 



                                                                                                                      Ata n.º 16 – 20/07 
 
2022 

 

Pág. 11 

 

 

9. ANÚNCIO N.º 85008/2022 – DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NA RUA 

BRAZ GONÇALVES, N.º 10 EM SERPA  

Nº Pedido - 85008/2022  
Data do Anúncio -  31-05-2022 
Data de Disponibilização no Site - 31-05-2022 
 

Dados do Requerente 
Manuel Paulino Borges -Vestuário unipessoal, lda 
 
Vendedor 

Maria de Guadalupe Frade Carrasco Mosca 
 

 
Comprador 

Sérgio José Grenhas Pestana 
 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Ficha - 87 
Artigo Matricial - 92 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 130 m2 
Área Total - 210 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua Braz Gonçalves ,10 7830-298 Serpa 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço - 75000 
Moeda - Euros 
Data previsível do negócio - 17-06-2022 
 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, atendendo à localização do prédio (Rua Braz Gonçalves, 

n.º10, em Serpa), a área total (210 m2), a área bruta privativa (130 m2) e o valor (75.000,00 Euros), considera 

que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 
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 Deliberação  

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

da CDU e CHEGA, não exercer o direito de preferência na venda do imóvel, sito na Rua Braz Gonçalves, n.º10 

em Serpa, pelo valor proposto de 75.000€ (setenta e cinco mil euros). 
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10. ANÚNCIO N.º 102097/2022 – DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NO ADRO 

DE SANTA MARIA (RUA DA FIGUEIRA, N.º 1), EM SERPA 

Nº Pedido - 102097/2022 
Data do Anúncio - 30-06-2022 
Data de Disponibilização no Site - 02-07-2022 
 
Dados do Requerente 
INÁCIO JOSÉ BENTES FALÉ JÚNIOR - Cabeça de Casal da Herança de 

 
Vendedor(es) 

                       INÁCIO JOSÉ BENTES FALÉ JÚNIOR - Cabeça de Casal da Herança de 
 

 
Comprador(es) 

                         Luís Jácome da Costa Marques Henriques 
 

                        Sofia Filipa Moraninho Torres Pereira 
 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Ficha - 2317 
Artigo Matricial -1147 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 78 m2 
Área Total - ---- m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Adro de Santa Maria, 7830-421 Serpa 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 46000 Moeda Euros 
 
Data previsível do negócio - 15-07-2022 

(Nota: na caderneta predial menciona Adro de Santa Maria, Rua da Figueira nº1) 
 
A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, atendendo à localização do prédio (Rua da Figueira, 

n.º1, em Serpa), a área bruta privativa (78 m2) e o valor (46.000,00 Euros), considera que a Autarquia não terá 

interesse em exercer o direito de preferência. 

 



                                                                                                                      Ata n.º 16 – 20/07 
 
2022 

 

Pág. 14 

 

 
 Deliberação  

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

eleitos da CDU e CHEGA, não exercer o direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da 

Figueira, n.º 1 em Serpa, pelo valor proposto de 46.000€ (quarenta e seis mil euros).  
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11. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NA RUA DOS FARIZES, N.º 12 EM SERPA  

Na sequência do requerimento de Pepe e Lobo – Construção e Investimentos, Lda, datado de 4 do corrente 

mês de julho, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, atendendo à localização do prédio (Rua 

dos Farizes, n.º 12, em Serpa), a área total do prédio (42 m2), a área de construção (30 m2) e o valor 

(25.000,00 Euros), considera que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 

 

 

 Deliberação  

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

eleitos da CDU e CHEGA, não exercer o direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos 

Farizes, n.º 12 em Serpa, pelo valor proposto de 25.000€ (vinte e cinco mil euros).  
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12. PARECER SOBRE AUMENTO DE COMPARTES DO PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO “CARREIRA”, 

EM SERPA – REQUERENTE: JOANA RAQUEL PRIOR NETO 

Através de informação datada de 15 de junho do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa que a requerente, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do Art.º 54º da Lei n.º 

64/2003, de 23 de agosto, na sua atual redação, solicita a emissão de parecer favorável ao aumento de 

compartes decorrente da VENDA de Joana Raquel Prior Neto, a Pedro Veríssimo Cardoso da Silva de Melo 

Alves e Beatriz Fabela Figueira Pires Valadas, em união de facto entre si, do prédio rústico denominado 

“Carreira”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 3451/20110106, inscrito na matriz 

predial sob o artigo n.º 289 – secção J (parte), da (extinta) Freguesia de Salvador, descrito com Área Total de 

450 m2 e Área Descoberta de 450 m2. 

O prédio em causa localiza-se, em parte, dentro do perímetro urbano da cidade de Serpa, de acordo com 

planta de localização. 

 

De acordo com o parecer técnico, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao 

aumento de compartes, nas condições acima descritas, 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, na sua atual redação. 
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13. VISTORIA AO ABRIGO DO ARTIGO 89.º DO DECRETO-LEI N.º 555/99, DE 16/12 AO PRÉDIO SITO 
NO CRUZAMENTO DA RUA DA ALDEIA COM A RUA DE SERPA, EM VALES MORTOS 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a câmara municipal pode a todo o tempo, 
oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de conservação 
necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. Após deslocação ao local, os 
Serviços Técnicos da Divisão da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboram o seguinte Auto 
de Vistoria, datado de 10 de fevereiro 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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14. PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, RESPEITANTE A 

ALIENAÇÃO DE LOTES DE TERRENO, N.º 19 e 20 EM A-DO-PINTO 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em informação datada de 30 

de junho do corrente ano, refere que o interessado na aquisição dos lotes de terreno nº 19 e 20 do 

Loteamento de A-do-Pinto, Jorge Alberto Durão Aguiar Silva, destinados a habitação de seu filho Filipe 

Amourous Aguiar Silva e sua sobrinha Iolanda Cristina Girão Pinto, respetivamente, por doc. E/10052, de 

28/06/2022, após ter tomado conhecimento da deliberação do órgão executivo proferida em reunião 

realizada em 11/05/2022, respeitante à alienação desses lotes, veio solicitar a anulação do seu pedido de 

aquisição dos mencionados lotes, anteriormente apresentado, manifestando desinteresse na sua aquisição. 

 

Face ao pedido apresentado, propõem o seguinte: 

-Que, o órgão executivo, de harmonia com o disposto  no artigo 33.º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e ao abrigo do estatuído no artigo 165º 

nº 1 do Código de Procedimento Administrativo, por razões de conveniência ou oportunidade, acolha o pedido 

do requerente e revogue a sua deliberação proferida em reunião realizada em 11/05/2022, respeitante à 

atribuição e alienação do lote terreno nº 19, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2301, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 2991/20011219, com a área de 160m2, sito ao 

Loteamento de Cabeça de Azinho, em A-do-Pinto, Freguesia de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, a  Filipe 

Amourous Aguiar Silva e, atribuição e alienação do lote terreno nº 20, prédio inscrito na matriz sob o artigo 

2300, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 2570/19990407, também sito ao 

Loteamento de Cabeça de Azinho, em A-do-Pinto, Freguesia de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, a 

Iolanda Cristina Girão; 

-Que, os referidos lotes de terreno sejam inseridos no procedimento público de alienação de lotes de terreno 

aberto em reunião de 22/06/2022, que deverá merecer nova apreciação. 

 

 Deliberação  

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

abrigo do estatuído no artigo 165º nº 1 do Código de Procedimento Administrativo, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade: 

1. Revogar a deliberação proferida em reunião realizada em 11/05/2022, respeitante à atribuição e 

alienação do lote terreno nº 19, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2301, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 2991/20011219, com a área de 160m2, sito 

ao Loteamento de Cabeça de Azinho, em A-do-Pinto, União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e 

Vale de Vargo, a Filipe Amourous Aguiar Silva; 

2. Revogar a deliberação proferida em reunião realizada em 11/05/2022, respeitante à atribuição e 

alienação do lote terreno nº 20, prédio inscrito na matriz sob o artigo 2300, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 2570/1999.04.07, sito ao Loteamento de 

Cabeça de Azinho, em A-do-Pinto, União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, a 

Iolanda Cristina Girão; 

3. Inserir os lotes n.º 19 e n.º 20 no procedimento público de alienação de lotes de terreno, aberto em 

reunião de 22 de junho de 2022. 
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15. PROCEDIMENTO PÚBLICO PARA ALIENAÇÃO DE LOTES DE TERRENO DESTINADOS A 

HABITAÇÃO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO  

Através de informação datada de 30 de junho, a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, informa que, por deliberação de câmara, proferida em reunião realizada em 22/06/2022, 

foi aprovada abertura de procedimento público para alienação de lotes de terreno nos loteamentos 

municipais da Zona Nascente (três lotes), no loteamento municipal de Santa Iria (cinco lotes) e no loteamento 

municipal de A- do-Pinto (um lote). 

 

Considerando que o interessado na aquisição dos lotes de terreno nº 19 e 20 do loteamento municipal de A-

do–Pinto, solicitou a anulação do seu pedido, cuja apreciação e decisão será objeto de deliberação do órgão 

executivo, verifica-se a existência de três lotes disponíveis nesse loteamento, pelo que se propõe a alteração 

da deliberação proferida em reunião realizada em 22/06/2022. 

 

Em face do exposto propõe-se: 

 -Abertura de procedimento público para alienação de três lotes de terreno em A- do –Pinto; de três lotes de 

terreno no loteamento municipal da Zona Nascente e de cinco lotes de terreno no loteamento municipal de 

Santa Iria;  

- Aprovação do Programa de Procedimento Público que identifica os lotes de terreno e as condições da 

respetiva alienação, que se remete.  

 

Cabe à câmara municipal a aprovação da proposta ora apresentada, de harmonia com o previsto no artigo 33.º 

nº 1 g) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo 

Autárquico, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sequência da sua deliberação já tomada em 

reunião realizada em 22/06/2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, e nos termos do artigo 33.º nº 1 g) Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 

câmara municipal, deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de procedimento público para 

alienação de três lotes de terreno em A- do –Pinto; de três lotes de terreno no loteamento municipal da 

Zona Nascente e de cinco lotes de terreno no loteamento municipal de Santa Iria, destinados a habitação e 

aprovar o Programa de Procedimento Público, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, 

considerando-se retificada a deliberação proferida sobre este assunto, na reunião realizada no dia 22 de 

junho do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. PROPOSTA DE PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA E O 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º1 DE SERPA – PROGRAMA DE ALARGAMENTO DA REDE DE 

CLUBES CIÊNCIA VIVA NA ESCOLA 

Em 13 do corrente mês de julho, o Gabinete de Ação Social e Educação, no âmbito do pedido de celebração de 

protocolo entre a Escola Básica de Pias e a Câmara Municipal de Serpa, (E-9489 de 20/06/2022), para 

apresentação de candidatura ao PRR (Aviso 03/c06i04), da rede de clubes de ciência viva, informam que as 

candidaturas decorrem de 23 de maio a 25 de julho e o projeto assenta nos seguintes objetivos: 

 



                                                                                                                      Ata n.º 16 – 20/07 
 
2022 

 

Pág. 26 

 

- contribuir para a literacia científica e tecnológica dos alunos e da comunidade educativa, incluindo 

famílias e restante comunidade local, proporcionando ambientes formais e não formais de 

aprendizagem que estimulem o entusiasmo pela ciência e pela aprendizagem ao longo da vida, 

estimulando a compreensão de fenómenos científicos e técnicos e a sua aplicação para dar resposta 

aos desejos e necessidades humanos, com consciência das consequências éticas, sociais, económicas e 

ecológicas; 

- contribuir para a modernização dos modelos e estratégias de ensino usados pelos professores, 

nomeadamente através da interdisciplinaridade, da mobilização de literacias diversas, de múltiplas 

competências, teóricas e práticas, promovendo o trabalho prático e experimental, a contextualização 

do conhecimento e o desenvolvimento de competências científicas relevantes, conforme enunciado 

nos princípios do Decreto-Lei n.º 55/2018; 

- promover a articulação entre o ensino formal e não formal, entre ciclos de escolaridade, entre 

disciplinas e entre escolas, gerando lógicas organizativas mais flexíveis; 

- fomentar a abertura da Escola à comunidade local, através do incentivo ao estabelecimento de 

parcerias com instituições científicas e de ensino superior, autarquias, centros Ciência Viva, empresas 

com I&D, museus e outras instituições culturais; 

- estimular a partilha de conhecimentos, experiências e boas práticas entre escolas de Agrupamentos 

diferentes. 

 

Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, um resumo do plano de intervenção 2022/2025, no 

âmbito da candidatura ao concurso de alargamento da Rede de Clubes de Ciência Viva na escola, bem como o 

Aviso de Abertura (n.º 03/C06-i04.02/2022), do referido concurso. --------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do seguinte 

protocolo, a celebrar com o agrupamento de escolas n.º 1 de Serpa: 

 

PROTOCOLO DE PARCERIA  
Entre a Câmara Municipal de Serpa e o Agrupamento de Escolas n.º1 de Serpa 

 

Preâmbulo 

Considerando que: 

 

1. O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória aponta para uma educação escolar em que os 

alunos constroem e sedimentam uma cultura científica de base humanista, mobilizando a compreensão de 

processos e fenómenos científicos que permitam a tomada de decisão e a participação ativa enquanto 

cidadãos;  

 

2. Os Clubes Ciência Viva na Escola são espaços de conhecimento, abertos e dirigidos a toda a comunidade 

educativa, incluindo famílias e restante comunidade local, para promover o acesso a práticas científicas 

inovadoras; 
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3. Os Clubes Ciência Viva na Escola fomentam a abertura da Escola à comunidade local, através do incentivo 

ao estabelecimento de parcerias com instituições científicas e de ensino superior, autarquias, centros 

Ciência Viva, empresas com I&D, museus e outras instituições culturais; 

 

4. A aplicação dos Programas de Inovação Curricular e Autonomia das Escolas encontra nos Centros Ciência 

Viva parceiros estratégicos da maior importância para os Clubes Ciência Viva na Escola.  

 

Partes 

Entre a Câmara Municipal de Serpa, com sede na Praça da República, em Serpa representada por João 

Francisco Efigénio Palma, na qualidade de Presidente,  

 

E o Agrupamento de Escolas n.º1 de Serpa com sede na Rua Dr. Edgar Pires Valadas - Loteamento da Cruz 

Nova 7830-479 Serpa, representado pela sua Diretora, Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro. 

 

CLÁUSULA 1ª 

Âmbito 

O presente Protocolo estabelece as condições gerais de cooperação nos domínios das competências 

estabelecidas da Câmara Municipal de Serpa e do Agrupamento de Escolas. 

 

CLÁUSULA 2ª 

Obrigações 

1. No âmbito do presente Protocolo são obrigações da Câmara Municipal de Serpa: 

a. Apoiar o desenvolvimento de atividades educativas no Agrupamento de Escolas; 

b. Cooperar com o Agrupamento de Escolas no desenvolvimento profissional contínuo dos professores 

convergente com o objeto e a missão da Câmara Municipal de Serpa; 

c. Aproximar as escolas das fontes de conhecimento e tecnologia – instituições científicas e de ensino 

superior, empresas com I&D – fomentando uma ligação mais estreita à comunidade científica e à 

própria produção de conhecimento e inovação; 

d. O potencial envolvimento do Município, encontra-se apresentado no Resumo do Plano de Intervenção 

2022/2025, em anexo ao protocolo. 

 

2. Constituem obrigações específicas do Agrupamento de Escolas, no âmbito do presente Protocolo: 

a. Fomentar a abertura da Escola à comunidade local, através do incentivo ao estabelecimento de 

parcerias com instituições científicas e de ensino superior, autarquias, centros Ciência Viva, empresas 

com I&D, museus e outras instituições culturais; 

b. Assumir todos os deveres, competências e responsabilidades legais que lhe pertencem enquanto 

estabelecimento de ensino da rede pública, durante a realização das atividades;   

c. Estabelecer com as partes formas de cooperação que permitam identificar outras medidas concretas 

de envolvimento de professores e alunos com vista à melhoria da educação e cultura científicas. 

 

CLÁUSULA 3ª 

Acompanhamento e avaliação 

O acompanhamento e a avaliação do cumprimento do presente Protocolo serão assumidos conjuntamente 

pelas partes, cabendo a cada uma delas a designação do respetivo representante para o desempenho desta 

tarefa. 
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CLÁUSULA 4ª 

Vigência e Validade 

1. O presente Protocolo tem início na data da sua assinatura, data em que começa a produzir os seus efeitos 

e vigorará por tempo indeterminado, desde que se mantenham as condições indicadas no objecto do 

presente protocolo. 

2. O presente Protocolo pode ser revisto, por iniciativa de qualquer um dos outorgantes, face a alterações 

significativas das circunstâncias que determinaram os seus termos, mediante acordo entre as partes. 

Poderá ainda ser revogado em qualquer momento, mediante expresso acordo mútuo ou por qualquer das 

partes, dentro do princípio da boa-fé, quando ocorra situação que deva considerar-se justa causa de 

resolução, mediante prévia comunicação escrita. 

 

 

Aos [dia] de [mês] de 2022, vai o presente Protocolo ser assinado, em sinal de conformidade, pelos 

representantes das partes. 

 

 

João Francisco Efigénio Palma 

 

Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro 

 

Diretora do Agrupamento de Escolas 

 

 

 

17. PROPOSTA DE ADENDA AO CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE SERPA E O FUTEBOL CLUBE DE SERPA 

Na sequência da candidatura de requalificação da iluminação do campo de futebol sintético ao programa 

“Crescer 24” da Federação Portuguesa de Futebol, que decorre até dia 30 de agosto, a apresentar pelo Futebol 

Clube de Serpa, o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, informa sobre a necessidade de 

efetuar uma adenda ao atual contrato de comodato de cedência de instalações desportivas no parque 

desportivo de Serpa, para prorrogação do prazo que termina em 2036. 

Para apresentação da candidatura, o contrato de comodato estabelecido entre o Município e o Clube tem 

como exigência mínima 20 anos em vigor, com data do ano da candidatura.  

Pelo exposto, propõem a prorrogação do prazo do contrato de comodato por mais 10 anos, após 2036, ficando 

assim em vigor até 2046.  

O contrato atualmente em vigor, foi assinado em 27 de maio de 2016 e tem o seguinte teor: 

 



                                                                                                                      Ata n.º 16 – 20/07 
 
2022 

 

Pág. 29 

 

 

 

 



                                                                                                                      Ata n.º 16 – 20/07 
 
2022 

 

Pág. 30 

 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, prorrogar até 2046, o contrato 

de comodato celebrado com o Futebol Clube de Serpa, aprovado em reunião da Câmara Municipal de 25 de 

maio de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

18. PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA 2022/2023 

No âmbito das competências do município no domínio de educação e, nomeadamente em matéria de 

transporte escolar, conforme previsto no artigo 33º, nº1, alínea gg), da Lei 75/2013 de, 12 de setembro, é da 

sua responsabilidade a organização e gestão dos transportes escolares. Para o efeito, e em cada ano letivo, 

deve ser elaborado o Plano de Transporte Escolar com o diagnóstico das necessidades de transporte, para 

todas as crianças e jovens, a partir do ensino Pré-Escolar até ao ensino secundário, residentes no concelho de 

Serpa e, que cumpram o regime de matricula na sua área de frequência. 

 

Para cumprimento do atrás enunciado, o Gabinete de Ação Social e Educação, informa que foi elaborado o 

Plano de Transporte Escolar para o ano letivo 2022/2023, de acordo com o estipulado no artigo 4º do Decreto-

Lei nº 299/84, de 5 de setembro, na sua atual redação, e Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro e, que foi 

submetido à apreciação do Conselho Municipal de Educação, no plenário realizado no dia 12 de julho de 2022, 

com emissão de parecer favorável. 

 

O referido plano deve ser aprovado até ao dia 01 de agosto, devendo o mesmo ser divulgado junto dos 

estabelecimentos escolares do concelho e CIMBAL, enquanto Autoridade Coordenadora dos Transportes 

Terrestres a nível distrital. 

Por razões de ordem conjuntural, o plano poderá ser objeto de ajustamentos no decurso do ano letivo. 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de transportes escolares para o ano letivo 

de 2022/2023, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 
 

19. ENCONTROS NACIONAIS DE TEATRO ESCOLAR – REFORÇO DE VERBA PARA O REFEITÓRIO DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE SERPA 

O Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, no âmbito do pedido de apoio para realização em Serpa da 41ª 

edição do Encontro Nacional de Teatro Escolar, solicita que, ao abrigo do Contrato de Delegação de 

Competências celebrado entre ambas as partes e aprovado em reunião de câmara de 30/03/2022, seja 

efetuado o reforço de verba no valor de 1390,14€, no que concerne ao funcionamento do refeitório da Escola 

Secundária de Serpa, para suportar os encargos com a aquisição dos bens alimentares, necessários para a 

confeção das refeições para os 100 participantes no referido encontro (alunos e docentes de 10 escolas 

nacionais) que decorreu em Serpa, entre 07 e 10 de julho/2022. 

 

O Gabinete de Ação Social e Educação, informa que os referidos alunos e docentes, comparticipam na íntegra 

o pagamento unitário das refeições, com o valor de referência em vigor no ano letivo 2021/2022. 
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Alunos: 

Pequeno almoço: 1,50€ 

Almoço e jantar: 1,68€ 

Professores:  

Pequeno almoço: 1,50€ 

Almoço e jantar: 4,10€ 

Esta receita será posteriormente remetida à autarquia, à semelhança do procedimento mensal, conforme 

estipulado no nº 2 da cláusula 6ª do referido Contrato de Delegação de Competências. 

Para o reforço desta verba foi solicitado cabimento à Unidade de Gestão Financeira através da informação 

interna com o nº 7071/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o reforço de verba no valor de 1390,14€ 

(mil, trezentos e noventa euros e catorze cêntimo), para suportar os encargos com a aquisição dos bens 

alimentares necessários para a confeção das refeições para os 100 participantes no Encontro Nacional de 

Teatro Escolar, que decorreu em Serpa, entre 7 e 10 do corrente mês de julho. --------------------------------------- 

 

 

20. 18ª FEIRA AGROPECUÁRIA TRANSFRONTEIRIÇA DE VALE DO POÇO – PROPOSTA DE NORMAS 

DE FUNCIONAMENTO E PARTICIPAÇÃO 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 14 do corrente mês de julho, 

refere que, a Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço decorre anualmente em setembro, sendo 

organizada pelos municípios de Serpa e de Mértola e assumida alternadamente desde 2011, em cada ano, por 

um destes dois municípios , contando com a parceria da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria), da Junta de Freguesia de Santana de Cambas e da Associação de Agricultores do Concelho de Serpa. 

Realizada pela primeira vez em 2003, a Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço tem vindo a 

afirmar-se como um espaço de divulgação das oportunidades do território da serra de Serpa, de troca de 

experiencias e, também, num momento de festa e confraternização. 

Em 2022, após o interregno imposto pela pandemia, a Feira volta a realizar-se em pleno, de 16 a 18 de 

setembro, organizada agora pelo Município de Serpa, com as habituais tasquinhas, expositores e as várias 

iniciativas de animação complementares.  

Pretende-se que esta Feira seja, cada vez mais, uma oportunidade de promover os recursos endógenos, as 

produções locais e as dinâmicas existentes no concelho, constituindo-se como um reforço para a economia 

local,  tendo em conta a situação económica  atual e em linha com  a  estratégia municipal de apoio à atividade 

económica do concelho no contexto da pandemia, promovendo a produção e o consumo locais, os recursos 

patrimoniais e incentivando o turismo interno, no âmbito da qual foi aprovado em reunião de Câmara de 16 

de fevereiro de 2022, o Programa de Revitalização Económica do Concelho de Serpa, com referencia, 

nomeadamente, à prorrogação da isenção do  pagamento  de taxas municipais relativas à ocupação de espaço 

publico até ao final  de 2022.  

Neste sentido, propõe-se que, atendendo às características desta feira, que decorre ao ar livre e em espaço 

público, nas ruas de Vale do Poço, a titulo excecional nesta edição de 2022, e uma vez que as situações de 

ocupação de espaço publico já estão isentas de pagamento por via da deliberação referida,  haja igualmente 

lugar à isenção do pagamento dos stands-tipo, referindo-se que na ultima edição da Feira realizada em 2019, a 

Câmara Municipal fixou um valor de 30 euros para os stands disponibilizados pelo município.  
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Assim, considerando:  

- queo Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de Restauração 

ou Bebidas não Sedentária do Município de Serpa, publicado no Diário da República, 2ª serie, de 14 de 

Fevereiro de 2017, define na secção II (das Feiras Temáticas), o regime aplicável às Feiras Temáticas e 

aos recintos onde se realizam.  

- que este Regulamento estipula ainda que compete à Câmara Municipal decidir sobre alguns aspetos 

específicos na organização de cada feira temática, designadamente a fixação do horário de 

funcionamento (artigo 22º e 33º), os critérios de atribuição de espaços (nº 1 do artigo 24º), a 

definição, no âmbito de cada feira, da atribuição de espaços destinados a associações e outras 

entidades sem fins lucrativos (nº 2 do artigo 24º), a antecedência necessária para instalação dos 

expositores (artigo 25º) e as características dos stands tipo (artigo 31º). 

- que, nos termos do definido no anexo I da lei 75/2013 de 12 de setembro, designadamente os  nº 1 e 

2. do  artigo 23º conjugados com o artigo 33º, alíneas u)ff),  constituem atribuições do município a 

promoção e salvaguarda dos interesse próprios das respetivas populações e que os municípios tem 

atribuições, entre outras, no património e na promoção do desenvolvimento,  competindo à Câmara 

Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva ou outra de interesse 

para o município, bem como promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de 

eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal; 

 

Considerando ainda que, nos termos da alínea e) do artigo 33º (anexo I) da Lei 75/2013 de 12 de setembro, 

conjugado com o nº 1 do artigo 21 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, compete à Câmara Municipal fixar os 

preços da prestação de serviços ao publico; 

Considerando, por outro lado, que o Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais define no Capitulo III, 

artigo 8ª (isenções e reduções) que 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 fundamentada; 

 

Apresenta-se a proposta de “Normas de participação e funcionamento” para a 18ª Feira Agropecuária 

Transfronteiriça de Vale do Poço, para apreciação e deliberação do órgão executivo, tendo em conta o atrás 

exposto, designadamente, no que se refere a: 

 

1. Fixação do horário de funcionamento: A 18º Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço 

decorre em Vale de Poço de 16 a 18 de setembro de 2022, com o seguinte horário:  

16 de setembro (sexta feira) : 16h00 – 23h00 

17 de setembro (sábado): 11h00- 23h00 

18 de setembro (Domingo): 11h00-22h00 

As tasquinhas podem manter-se abertas até às 02H00 horas 

 

2. A definição da atribuição de espaços destinados a associações e outras entidades sem fins 

lucrativos:  uma vez que a capacidade total do espaço onde se realiza a Feira pode integrar cerca de 45 

stands e até 5 tasquinhas, propõe-se que sejam disponibilizados 3 a 5 lugares de tasquinhas e 5 a 7 

stands para o movimento associativo e associações sem fins lucrativos, dependendo do nº de 

inscrições recebidas. No caso de não haver inscrições nesta tipologia, os lugares serão atribuídos a 

outras entidades, de acordo com a data do pedido. 



                                                                                                                      Ata n.º 16 – 20/07 
 
2022 

 

Pág. 33 

 

 

3. A antecedência necessária para instalação dos expositores: os expositores deverão assegurar a 

instalação dentro do seguinte horário: Quinta-feira (15 de setembro) 14h00-22H00 e Sexta-feira (16 de 

setembro) 8h00 - 14h00 

 

4.  As características dos stands tipo: os stands para os expositores disponibilizados pelo município serão 

de 9m2 (3x3 metros); os stands para asTasquinhasserão de 15m2 (5x3 metros)  

 

5. Preços e isenções: propõe-se a fixação de um valor de 30 euros (IVA incluído) para o stand tipo, 

embora com isenção do respetivo pagamento por parte dos expositores e demais entidades, como 

forma de incentivar a participação e apoiar a economia local. 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de normas de funcionamento e 

participação da 18.ª Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço, que a seguir se transcrevem e nos 

termos do artigo 8.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, isentar do respetivo 

pagamento por parte dos expositores e demais entidades: 

 
 

18ª FEIRA AGROPECUÁRIA TRANSFRONTEIRIÇA DE VALE DO POÇO - 16, 17 e 18 de setembro de 2022 
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

1. PREÂMBULO 

As condições de participação e regras de funcionamento da Feira seguem o disposto no Regulamento das Feiras, Venda 

Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de Restauração ou Bebidas não Sedentária do Município de Serpa , 

publicado no Diário da República, 2ª série, de 14 de fevereiro de 2017, designadamente Secção II (Das Feiras Temáticas), 

subsecção I, artigos 22º a 28º, subsecção II, artigos 29 a 31º e subsecção IV, artigos 34º e 35º.  

 

2. ORGANIZAÇÃO  

A 18ª Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço é organizada pelo Município de Serpa, com a parceria do 

município de Mértola, da União de Freguesias de Salvador e Santa Maria, da Junta de Freguesia de Santana de Cambas, 

contando com a colaboração de vários outros agentes e entidades locais. 

 

3. OBJETIVOS E ÂMBITO 

A 18ª Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço tem como principais objetivos adivulgação e promoção das 

potencialidades do território, contribuindo para a salvaguarda, valorização, dinamização e usufruto do seu importante 

património, da dinamização da economia local e do seu desenvolvimento socio territorial.  Neste sentido, e assumindo-se 

como uma mostra das varias dinâmicas existentes no território da Serra de Serpa, nesta feira são privilegiados os seus  

recursos endógenos e práticas culturais, numa perspetiva mais abrangente que integra áreas determinantes como é o 

caso do setor agropecuário e o agroalimentar , a agricultura sustentável, a salvaguarda dos saberes tradicionais,  a 

biodiversidade ou  o turismo de natureza, entre outros.  

 

4. DATA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

4.1. A 18º Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço decorre em Vale de Poço de 16 a 18 de setembro de 2022, 

com o seguinte horário:  

 

16 de setembro ( sexta feira) : 16h00 – 23h00 

17 de setembro ( sábado): 11h00- 23h00 

18 de setembro ( domingo):  11h00-22h00 
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4.2. As tasquinhas podem manter-se abertas até às 02H00 horas 

 

5. ORGANIZAÇÃO GERAL DA FEIRA 

5.1. A Feira é dividida em vários setores e os expositores são agrupados com base na atividade desenvolvida e no tipo de 

produtos 

5.2. Será afixado na entrada da Feira ou noutro local de fácil acesso uma planta e/ou  documento adequado com a 

localização dos setores de atividade ali representados. 

 

 

6. CONDIÇÕES DE ADMISSÃO E PARTICIPAÇÃO 

6.1. Podem participar como expositores todas as pessoas individuais ou coletivas que exerçam atividades enquadradas no 

âmbito da Feira.  

6.2. A Organização reserva-se o direito de decidir sobre a aprovação de qualquer expositor, produto ou serviço, podendo 

recusar qualquer inscrição, se entender que a representação em causa não se insere no âmbito do evento. 

6.3. O expositor não pode ceder, subalugar ou partilhar o direito de ocupação do respetivo stand.  

6.4. Se assim exigirem os interesses gerais da Feira, a organização pode alterar a localização, área ou disposição do 

espaço solicitado por cada expositor, justificando sempre os motivos dessa decisão. 

 

7. CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS  

7.1. Em função do espaço disponível e do numero de inscrições recebidas, a Organização definirá zonas de exposição de 

acordo com a tipologia de atividades; 

7.2. No caso do número de inscrições apresentadas ser superior ao número de Stands disponíveis por cada setor/área, 

serão as mesmas ordenadas em função da data de entrada da inscrição nos serviços municipais. 

7.3. Serão disponibilizados 3 a 5 lugares de tasquinhas e 5 a 7 stands para o movimento associativo e associações sem fins 

lucrativos, dependendo do nº de inscrições recebidas. No caso de não haver inscrições nesta tipologia, os lugares 

serão atribuídos a outras entidades, de acordo com a data do pedido. 

 

8. INSCRIÇÕES E SELECÇÃO 

8.1. Os interessados em participar devem efetuar a sua inscrição, através do preenchimento da respetiva  Ficha de 

Inscrição, que pode  ser  entregue pessoalmente na Câmara Municipal de Serpa, por correio, por via eletrónica,  até 

ao dia 5 de agosto de 2022. 

 

9. INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO  

9.1. A instalação dos expositores deve efetuar-se no prazo indicado, para que os expositores iniciem a sua atividade à 

hora de abertura. 

9.2. A existência de espaços encerrados durante o horário de realização da Feira poderá determinar a não participação 

em eventos futuros promovidos pela Câmara Municipal. 

9.3. A montagem dos stands é da responsabilidade da Câmara Municipal de Serpa, exceto quando se trate de stands 

propriedade dos expositores. 

9.4. É proibida a alteração da estrutura dos stands bem como a aplicação de pregos ou outros materiais que possam 

causar danos na mesma estrutura. 

9.5. A organização interna dos stands e decoração é da responsabilidade dos expositores. 

9.6. A limpeza das áreas comuns da Feira é da responsabilidade da Organização, sendo a limpeza dos stands da 

responsabilidade do expositor. 

9.7. Cada stand disponibilizado pela organização tem um valor de 30 euros  IVA incluído), tendo o município de Serpa 

decidido a isenção do respetivo pagamento, no âmbito das medidas de apoio à economia local no atual contexto de 

crise económica. 
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10. HORÁRIOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM  

Montagem: 15 de setembro (quinta-feira) das 14h00 às 22h00 e 16 de setembro (sexta feira), das 8h00 às 14h00 

Desmontagem: 18 de setembro; a partir das 22H00 e 19 de setembro (segunda feira), até às 11h00 

 

11. SEGURANÇA E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

11.1. A segurança geral do local onde decorre a Feira é da responsabilidade da Organização, sendo a segurança dos 

stands, dos produtos expostos e de bens pessoais, da responsabilidade dos expositores. 

11.2. A Organização não se responsabilizará por perdas ou danos em qualquer stand, produtos expostos, materiais, 

mercadorias ou bens pessoais. 

11.3. É expressamente proibido confecionar ou cozinhar nos stands localizados fora da área afeta a esse fim. 

11.4. A afixação de publicidade por parte de cada expositor deverá estar condicionada à área que lhe foi atribuída 

11.5. A instalação de aparelhagem sonora nos stands não poderá prejudicar o bom funcionamento do evento nem 

causar incómodo ao público, arrogando-se a Organização o direito a pronunciar-se sobre o bom ou mau 

funcionamento dos aparelhos sonoros. 

11.6. A Organização disponibiliza um Secretariado permanente que funciona como serviço de apoio. 

 

12. CARACTERÍSTICAS DOS STANDS 

Stand Tipo: 9m2 (3x3 metros) : Perfis em alumínio lacado e paredes em placa MDF; Pavimento forrado com 

alcatifa/linóleo; Instalação elétrica constituída por 3 projetores de 100w e tomada monofásica; Nome do expositor, com o 

máximo de 20 letras 

Stand Tasquinha: 15m2 (5x3 metros) Perfis em alumínio lacado e paredes em placa MDF; Pavimento em estrado de 

madeira c/ linóleo antiderrapante; Zona de atendimento público, provida de balcão de receção e lava mãos; Porta frontal 

basculante e zona destinada a serviço de apoio provida de lava loiças, chaminé com exaustor, chapa inox para as costas 

do fogão, termoacumulador, eletrocutor, saboneteira e papeleira, extintor, quadro com diferenciais e disjuntores de 

proteção e uma porta de serviço traseira; Instalação elétrica com quadro elétrico trifásico, tomada, disjuntor e barra com 

5 focos de 100 watts; Nome do expositor, com o máximo de 20 letras. 

Stand próprio:  Os expositores podem participar com "Stand Próprio”, designadamente  

para parque de máquinas e stands amovíveis (farturas, polvo assado, etc.) 

 
13. CONTACTOS 
Qualquer esclarecimento adicional poderá ser solicitado através dos seguintes contactos:  
Câmara Municipal de Serpa 
Praça da República 
7830-389 Serpa 
Telefone: 284 540 100 
geral@cm-serpa.pt 
 
CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa- Rua Luís de Almeida e Albuquerque, nº 2,4 
7830-457 Serpa 
Telefone: 284 549 840 
feiravaledopoco@cm-serpa.pt 

 
 

 

 

 

 

mailto:geral@cm-serpa.pt
mailto:feiravaledopoco@cm-serpa.pt
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20. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE NOME DE RUAS EM VALE DO POÇO 

Procedeu-se à análise do seguinte oficio, enviado pela União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), 

em 7 do corrente mês de julho:  
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea ss) da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro, concordar com a denominação de ruas em Vale do Poço, de acordo com a 

proposta apresentada pela União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), cuja respetiva planta de 

localização, se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.-------------------------------------------------------- 

 

 

21. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 132, referente ao dia 19 de 

julho de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 3.233.705,83€ (três milhões, duzentos e trinta e três mil, 

setecentos e cinco euros e oitenta e três cêntimos) e 79.809,45€ (setenta e nove mil, oitocentos e nove euros 

e quarenta e cinco cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Após terminar a apreciação da ordem de trabalhos, a Sr.ª Vereadora Paula Pais questionou novamente sobre 

a assinatura dos acordos de delegação de competências para as Juntas de Freguesia do concelho, tendo o Sr. 

Presidente respondido que estão a ser agendadas as reuniões com as Juntas de Freguesia, para apreciação do 

assunto. 

 

A Sr.ª Vereadora Paula disse que, numa reunião da Câmara Municipal, no mês de maio, mencionou um 

assunto relacionado com o estacionamento no eirado em Vila Verde de Ficalho, bem como a situação de uns 

cães que se encontram nesse mesmo sitio, num terreno vedado. Situação que se tem tornado desagradável, 

devido ao barulho causado pelo ladrar dos cães. Recentemente, recebeu a Junta de Freguesia, um oficio da 

Câmara a informar que, após deslocação ao local, se verifica que os cães não estão sendo maltratados. 

Estranha muito esta resposta, uma vez que, nunca falou em maus tratos aos animais, nem sugeriu tal coisa, 

colocou a questão, porque pretendia saber se a vedação que existe nesse terreno foi autorizada e se era legal 

a existência de animais naquele terreno, se o espaço está licenciado para esse fim.  

Aquele é um espaço público, emblemático naquela freguesia e que poderia ser embelezado e utilizado como 

jardim, como uma zona de utilização pública.  

 

Sobre este assunto dos animais no referido terreno, o Sr. Vereador Francisco Godinho respondeu que os 

respetivos serviços da autarquia se deslocaram ao local, em conjunto com o veterinário municipal, mas irá 

verificar melhor o prosseguimento e ponto de situação desse processo e posteriormente será prestada 

informação mais concreta sobre o assunto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais questionou novamente sobre a situação das casas de banho da gare, em Serpa, e 

da urgência em resolver esse problema, uma vez que as pessoas que chegam de autocarro, não têm um WC 

onde se dirigir.  

Perguntou também sobre a atual situação do edifício onde funcionava o antigo posto da GNR, em Serpa e 

alerta mais uma vez, para a degradação em que se encontra o campo de jogos, em A-do-Pinto.  

 

O Sr. Presidente informou que está a ser pensado o projeto para a construção de novas casas de banho para a 

gare e aquelas que atualmente existem, ficarão afetas ao café. 

Em relação ao antigo posto da GNR, informa que a entidade ainda está a retirar algum equipamento do 

edifício. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite fez referência à situação ocorrida no terreno onde se realiza o mercado 

mensal, em Serpa, durante a celebração de um casamento de etnia cigana, em que, além do comércio que 

existe naquela zona, ter sido obrigado a encerrar, por questões de segurança, os participantes nesse 

casamento, deslocaram-se ao bar do Castelo e consumiram bebidas que não pagaram.  

Pergunta se, a estas pessoas que já causaram problemas, será futuramente autorizado a realização de outros 

eventos em espaços da autarquia e caso se realizem, se estão a pensar no reforço da segurança, em 

colaboração com a GNR, para ultrapassar estas situações, que começam a ser recorrentes, são problemáticas e 

devem ser tomadas medidas.  

Comenta ainda o facto de, nos últimos dias, mais uma pessoa ter caído num dos passeios junto à rotunda dos 

cafés, na zona sul, sendo já várias as quedas ocorridas naqueles passeios, devido ao péssimo estado em que se 

encontram e sabendo que, na cidade, já alguns passeios foram reparados, questiona porque motivo não se 

começou por aqueles que são prioritários, os que têm maior tráfego humano, junto aos estabelecimentos 

comerciais.  
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Diz ainda que a Câmara é parceira do PROVERE – Programa de Valorização Económica dos Recursos 

Endógenos, tendo sito apresentados os Guias de recursos silvestres e fez pressão para que o Figo da India 

fosse apresentado por Serpa e lamenta que ninguém do Órgão Executivo tenha participado nesse evento de 

apresentação do Guia.  

 

Fez ainda a leitura de uma noticia, onde é referido que, "A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, 

afirmou hoje que 335 das escolas que vão passar para os municípios no âmbito da descentralização, são de 

intervenção urgente ou muito urgente e que o Governo vai assumir essas obras a 100%." 

Refere que, para o concelho de Serpa temos duas escolas mapeadas: Escola Secundária de Serpa -MUITO 

URGENTE e Escola Básica de Vila Nova de S. Bento - PRIORITÁRIA. 

 

Continuou a sua intervenção, referindo que, "A ministra, foi hoje ouvida no parlamento sobre o processo de 

descentralização, no âmbito de dois pedidos de audição pelo PSD e pelo PCP, um dia depois de a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) ter aprovado um acordo com o Governo, no âmbito da 

transferência de competências nas áreas da Educação e da Saúde. A ministra referiu que há uma lista de 

edifícios escolares que vão ser intervencionados (requalificados ou reabilitados) no âmbito da descentralização 

para os municípios, das quais “32 escolas são consideradas muito urgentes e 303 são consideradas urgentes”, 

pelo que “vão ser a prioridade absoluta” do Governo. As outras ficarão para mais tarde, porque, sendo 

prioritárias, não têm necessidades tão urgentes”. 

Acrescentou ainda na sua intervenção que a ministra destacou que, no Acordo com os municípios, a assinar na 

próxima sexta-feira, está previsto que a intervenção será totalmente realizada pela administração central ou, 

caso sejam os municípios a fazê-lo, serão comparticipados a 100%. 

Por último, disse que o documento com o Acordo, será assinado pelos municípios e pelo primeiro-ministro, 

António Costa e que a aprovação do Acordo, no Conselho Geral da ANMP, foi subscrita pelo PS, PSD e 

Independentes e teve o voto contra da CDU. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que os problemas que surgiram durante a realização do casamento não 

dignificam ninguém e será necessário tomar medidas e uma das soluções poderá ser o reforço da segurança, 

para acautelar eventuais problemas que possam surgir.  

Sobre a situação dos passeios junto aos cafés da Zona Sul, a Câmara sabe que tem que intervir, mas não tem 

condições para, de imediato, abater todas as árvores que estão a provocar o levantamento da calçada. Já se 

tem vindo a fazer esse trabalho nalgumas zonas da cidade e iremos prosseguindo, de acordo com a nossa 

disponibilidade. 

Sobre o PROVERE, diz que teve conhecimento do evento, mas não se apercebeu do convite, contudo, já tinha a 

sua agenda preenchida para esse dia. 

Sobre o Acordo entre o Governo e a ANMP, não sabe porque a CDU terá votado contra, se foi por algo que 

consta do Acordo ou por questões politicas, uma vez que sempre defendeu que essas competências deveriam 

passar para as autarquias por via da regionalização, contudo, não lhe cumpre fazer essa justificação.  

Sobre a Escola Secundária, diz que é com base nos 3.400.000€, valor que se conhece, que a Câmara está a 

trabalhar no projeto para a obra e face às recentes noticias, de financiamento a 100% e o Governo a assumir a 

responsabilidade da obra, é preciso novo contacto com a administração central e aguardar pela definição 

deste assunto.  
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Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho lembrou que, na reunião da Câmara de 20 de janeiro de 

2021, na sequência do envio por parte do Ministério da Educação, do Acordo de Cooperação técnica para 

elaboração do projeto de ampliação, requalificação e modernização da Escola Secundária, foi deliberado a 

inclusão de uma cláusula nesse Acordo, para atualização face às novas regras vigentes nessa altura e foi essa 

proposta enviada para o Ministério da Educação e, até à presente data, ainda a autarquia não obteve resposta 

do Ministério. Contudo, face às noticias mais recentes, diz que nos alegra ver agora referenciada para 

intervenção, a escola básica integrada de Vila Nova de S. Bento, que a Câmara já vinha reclamando dessa 

necessidade há muito tempo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voltou a intervir o Sr. Vereador Tomé Panazeite para dizer que tem ouvido queixas sobre a forma como tem 

sido feito a deservagem, por parte da empresa contratada pela autarquia, sendo que alguns munícipes 

referem a sujidade provocada nas fachadas das suas habitações, depois dessas intervenções.  

Diz ainda que a autarquia já tem feito aplicação na área urbana de um produto que não contém glifosato e 

questiona porque motivo deixou de ser aplicado esse produto.   

 

O Sr. Presidente disse que foi contratada uma empresa para auxiliar o trabalho dos funcionários da autarquia, 

dado que muitos estão de férias e a Câmara tem que dar prioridade à limpeza das faixas de gestão de 

combustível, mas desconhecia a existências dessas queixas na limpeza da área urbana, pelo que, irá averiguar 

o assunto com os respetivos serviços. 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho acrescentou que estranha a existência dessas situações por parte da 

empresa contratada, uma vez que o único espaço que limparam, em área urbana, foi no Largo de S.Paulo, pois 

estão, neste momento, a fazer a limpeza da circular interna, onde não existem habitações.  

Sobre o referido produto sem glifosato, diz que irá ser aplicado, já existe um procedimento para a sua 

aquisição, e embora a autarquia tenha um técnico credenciado para aplicação desse tipo de produtos não 

existem atualmente condições de armazenamento. Está também em vias de aquisição, uma máquina de 

deservagem para passeios e estas novas tecnologias irão substituir os produtos químicos e com o decorrer do 

tempo, iremos conseguindo arranjar as soluções para este problema da limpeza das ervas. --------------------------

------------------------------------ 

 

Seguiu-se a intervenção da Sr.ª Vereadora Ana Moisão que começou por perguntar aos vereadores do partido 

socialista se tinham conhecimento de quem hoje visitou Serpa, mas foi o Sr. Presidente que respondeu que 

esteve hoje em Serpa o Secretário de Estado da Justiça, para uma visita às instalações do Registo, tendo ontem 

a autarquia sido informada, telefonicamente, dessa visita e embora não tenha sido feito convite, informaram 

para o caso da Câmara querer estar presente e transmitiu ao Ministério a informação de que não seria possível 

estar presente, dado que esta tarde iria realizar-se a reunião do Órgão Executivo. Quando lhe telefonaram, 

manifestou ainda interesse numa posterior conversa com o Secretário de Estado sobre a necessário de 

intervenção no edifício do Tribunal, mas obteve a informação de que esse não é um assunto daquela 

Secretaria de Estado.  

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão lamenta que o Secretário de Estado não tenha ido visitar o Tribunal de Serpa e 

ver a desgraça em que está o edifício. Diz ainda que a visita estava agendada para as 16:00 e às 16:20 já o Sr. 

Secretário de Estado estava a sair da cidade. Na sua opinião, é assim que se “esturra o dinheiro dos 

contribuintes”. 
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Sobre a anterior intervenção relativa ao casamento de etnia cigana, refere que existia um mediador de etnia 

cigana e era importante falar com ele, para conseguir que as situações estivessem mais controladas, mas têm 

que existir regras e se não as cumprirem, não deve existir cedência por parte da autarquia. 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho informou que já não existe o mediador de etnia cigana, dado que fazia parte 

de uma candidatura de um projeto que já terminou o seu prazo de vigência.  

 

Diz ainda a Sr.ª Vereadora Ana Moisão que, na passada semana, numa das suas habituais visitas e contacto 

com a população que tem por hábito fazer, deparou-se com uma situação que viveu na primeira pessoa e que 

reporta a todos, tendo feito a leitura e cujo conteúdo se transcreve:  

«Estava eu num espaço comercial no centro histórico de Serpa e, entretanto, chega uma Senhora que 

diz o seguinte: 

Sou turista reincidente em Serpa, já tinha estado há muitos anos aqui no concelho e decidi 

voltar com a minha família. Estamos alojados num local encantador, chamado de Flor da 

Amendoeira, localizado na Rua das Amendoeiras, aqui em Serpa. 

Estamos muito tristes! O Local é encantador, mas saímos para a rua e encontramos ruas sujas 

cheias de coco de animais, nomeadamente nesta onde está localizada o nosso alojamento. 

Ao sair do Alojamento e revisitar a cidade Serpa Terra forte, deparamo-nos com ruas de uma 

forma geral sujas, entre dejetos de animais e outro tipo de lixos, ervas daninhas por todo o 

lado, edifícios em ruínas e muito sujos! 

Ao chegar ao centro histórico o desastre é ainda maior! Há um evidente abandono do 

património histórico. Ao visitar o castelo deparamo-nos com um monte de ferro que, pelos 

vistos, mal funcionou! O Horário do Castelo não nos parece adequado, pois é comum visitar 

depois das 18:00 ou não estivéssemos nós numa das zonas mais quentes do país! Não há 

funcionários para fazer turnos? 

Queríamos visitar museus e desta vez, só mesmo o do cante. 

O que aconteceu com a nora do aqueduto? O que aconteceu com Serpa? 

Estamos alojados em Serpa, mas já decidimos ir visitar Mértola.» 

 

Depois de ouvir estas palavras, decidiu trazer aqui, no lugar certo, este relato e diz que está, como sempre 

esteve, ao dispor deste município. Pode ser uma estratégia errada politicamente, mas antes de qualquer 

luta partidária ou pelo poder, está o desenvolvimento socio económico do Município de Serpa. 

 

Pede ao Executivo da CDU uma profunda reflexão e talvez seja hora de pedir opinião aos restantes eleitos. 

Considera que é urgente criar um projeto, uma task force para, na sua opinião, salvar Serpa.  

Disse ainda que, na última reunião da Câmara, a Vereadora Odete Borralho referiu existem muitos sítios 

arqueológicos no nosso município. Pergunta onde são e se no Posto de Turismo, os turistas são 

informados sobre isso.  

 

O Sr. Presidente disse que, pessoalmente, considera que merece a pena visitar Serpa, embora tenhamos 

alguns problemas que têm a ver com a falta de civismo das pessoas, principalmente no que diz respeito 

aos dejetos dos animais e que é algo que temos que combater e sabemos que é necessário penalizar as 

pessoas por esses atos, mas primeiro temos que criar as condições, através da colocação de dispensadores 

de sacos para colocar os dejetos.  
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Disse a Sr.ª Vereadora Ana Moisão que, na última sessão da Assembleia Municipal, a eleita Maria José 

Borralho, frisou o seguinte:  

“Serpa é um concelho onde se pode viver com qualidade de Vida “ 

“Um concelho com vida “ 

“O concelho de Serpa tornou-se uma referência “ 

“Criaram-se dinâmicas” 

Questiona sobre estas afirmações e solicita que lhe sejam apresentados os números/índices de crescimento 

demográficos/económicos e sociais que provem estas afirmações.  

 

O Sr. Presidente disse que esse pedido está a ser feito no Órgão errado, pois deverá pronunciar-se sobre o 

assunto, na Assembleia Municipal. Lembra ainda que a Câmara Municipal colabora com as empresas sempre 

que é solicitada e está sempre disponível para tudo o que possa contribuir para melhorar as condições de vida 

no nosso concelho.  

 

Disse ainda a Sr.ª Vereadora Ana Moisão que, na passada sexta-feira, na freguesia de Pias, um grupo musical 

atuou no âmbito do programa cultural Noites de Rua Cheia, e gostaria de saber o que aconteceu com a 

organização do evento, dado que não existia palco, nem cadeiras, nem estrutura para colocar as colunas de 

som, nem águas e os artistas atuaram no escuro.  

  

O Sr. Presidente informa que a Câmara celebrou com todos os grupos que atuam no concelho, nas Noites de 

Rua Cheia, um contrato de tipo “chave na mão”, em que a iluminação, as refeições, o som, é da 

responsabilidade do grupo e no ato da assinatura, se alguém não tem condições para assumir essa 

responsabilidade, deve logo informar a autarquia.  

Sobre a situação que se passou em Pias, irá verificar o assunto com os respetivos serviços da autarquia.  

 

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho informou que o erro tinha sido da Divisão da Cultura 

tendo assumido a responsabilidade por não ter comunicado bem com a empresa que foi contratada para o 

apoio à produção das Noites de Rua Cheia para a colocação do palco e das cadeiras. O problema aconteceu 

apenas em Pias e os outros espetáculos das Noites de Rua Cheia ocorreram normalmente.    

 

Prosseguiu a Sr.ª Vereadora Ana, dizendo que fica satisfeita pelo facto da Câmara, embora não fosse da sua 

responsabilidade, ter melhorado o estado do pavimento junto aos semáforos, em Pias. 

Diz ainda que, recentemente, vários jovens do nosso concelho têm sido destacados na comunicação social. É o 

caso do jovem natural de Vila Nova de São Bento, Ricardo Paixão que arrecadou um honrado 4 lugar no 

campeonato Mundial de Atletismo Masters M35 e também o jovem António Infante, que assinou um contrato 

com o Futebol Clube de Vizela.  

Questiona se estes jovens foram notícia no site e redes sociais da autarquia e para quando a organização de 

cerimónias de entrega de medalhas de mérito. 

Diz ainda que existem vários atletas no nosso concelho que praticam a modalidade de atletismo. Pergunta se 

equaciona o Executivo a construção de uma pista de Atletismo de 400 metros, no nosso município, pois temos, 

felizmente, vários atletas, alguns deles campeões mundiais desta modalidade no nosso município e considera 

que precisamos criar infraestruturas para dinamizar outras modalidades. 

 

O Sr. Presidente disse que a autarquia faz um trabalho de apoio às instituições do concelho, quer desportivas, 

quer culturais, permitindo que os jovens tenham condições de praticar várias modalidades e desenvolver as 
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suas aptidões e é um orgulho para o concelho quando os jovens atingem excelentes resultados, tal como é um 

orgulho o jovem que agora iniciou a sua carreira desportiva profissional. Contudo, a autarquia não defende a 

ideia de atribuição de medalhas, pois isso seria banalizar o mérito e deveremos é continuar a apoiar as 

associações, para que existam condições de continuar a aparecer muitos outros jovens com bons resultados, 

quer na área desportiva, quer cultural.  

Quanto à pista de atletismo, diz que não se descarta, porque a autarquia sempre apoiou e investiu no 

desporto.  

 

Ainda sobre a atribuição de medalhas de mérito, a Sr.ª Vereadora Paula Pais lembrou que os eleitos do Partido 

Socialista já, por várias vezes, em anos anteriores, apresentaram proposta de se atribuir essas medalhas e no 

último mandato, foi proposto que se atribuíssem numa cerimónia especial da Assembleia Municipal, aquando 

das comemorações do 25 de Abril.  

 

Pergunta a Sr.ª Vereadora Ana Moisão quando pretende a autarquia fazer a limpeza dos riscos que foram 

feitos na muralha, junto ao aqueduto, à entrada das Portas de Beja, tendo o Sr. Presidente respondido que se 

irá tratar do assunto.  

 

Manifesta ainda a Sr.ª Vereadora Ana o seu descontentamento pelo facto do Parque de Campismo de Serpa 

encerrar a receção às 20h00, quando antigamente era às 23h00 e essa alteração leva vários campistas a 

retirarem Serpa das suas rotas.  

 

O Sr. Presidente disse que têm que ser feitas escalas de serviço e existem condições para o funcionamento da 

receção, entre as 8h00 e as 20h00, o que não impede a entrada dos campistas até às 23h00, uma vez que a 

partir das 20h00 entram de serviço os seguranças, que recebem dos campistas um documento de identificação 

e no dia seguinte, ao abrir a receção, é feita a ficha com a admissão desses campistas que entraram depois das 

20h00.  

 

Na reunião do dia 22 de junho, questionou a Srª. Vereadora Ana Moisão sobre a possibilidade de reabilitar as 

instalações de apoio no campo relvado do parque desportivo de Serpa, tendo sido respondido que se trata de 

um investimento muito grande. Diz que poderíamos fazer como outros municípios, que utilizam as 

candidaturas a fundos comunitário para essas obras, como por exemplo o financiamento que consta do portal 

da CCDR Alentejo – Equipamentos – subprograma 2, através da Direção Geral das Autarquias Locais.  

Pergunta ainda qual a data da Feira Medieval de Serpa.  

 

Relativamente ao processo de Descentralização, o Governo anunciou a aprovação de um novo Acordo, no que 

respeita à descentralização na área da saúde. Pergunta se o Executivo tem conhecimento e em que consiste 

esse Acordo e se o município pode definir o horário de funcionamento dos centros de saúde e ainda se sabem 

que foi lançado um aviso de concurso nesta área. 

Através do PRR (128 milhões) foi lançado um aviso de concurso que permitem a requalificação de centros de 

saúde. 

Foi também anunciada a responsabilização pela parte do Governo central, nos seguros de acidentes de 

trabalho. Pergunta se, nesta matéria, os funcionários que são transferidos para o município na área do ensino 

estarão abrangidos.  
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O Sr. Presidente disse que, este ano a Câmara optou por juntar no fim de semana de 20 e 21 de agosto, a 

realização do III Festival Território Hospitalário e o encerramento das Noites de Rua Cheia.  

 

 

Quanto às questões que dizem respeito ao referido Acordo, serão esclarecidas depois de tomar o devido 

conhecimento do teor do mesmo, tendo a Srª. Vereadora Odete Borralho lembrado que, até há pouco tempo, 

estava definido que a nossa autarquia não seria abrangida pela transferência de competências na área da 

saúde, porque o nosso município estava integrado numa unidade local de saúde, sendo esta que continuaria a 

fazer a gestão nessa área. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Período de intervenção do público  

O Sr. Presidente começou por informar que, na sequência de algumas questões que têm sido levantadas em 

anteriores reuniões do Órgão Executivo, nomeadamente sobre a Cidade das Rosas, encontra-se hoje presente 

na reunião, o Arqueólogo Municipal Miguel Serra, para prestar alguns esclarecimentos sobre o assunto.  

Começou o Arqueólogo da autarquia por referir que, a Cidade das Rosas corresponde a um sítio arqueológico, 

classificado como uma villa romana, ou seja, uma exploração agrícola e não uma cidade romana, como 

popularmente é referido. 

A sua importância e relevância no contexto do concelho de Serpa advém de diversos fatores, nomeadamente, 

por ter sido dos primeiros sítios arqueológicos referenciados em bibliografia especializada no final do século 

XIX e início do século XX, por parte de José Leite de Vasconcellos, fundador do Museu Etnográfico Português, 

no Mosteiro dos Jerónimos, atual Museu Nacional de Arqueologia.  

Foi também dos primeiros sítios arqueológicos no concelho de Serpa a ser alvo de escavações científicas a 

partir de 1976/1977, dirigidas pelo arqueólogo José Olívio Caeiro, em trabalhos com forte participação 

comunitária, através da organização de campos de arqueologia pelo Centro de Cultura Popular de Serpa. Esses 

trabalhos decorreram de forma irregular até 1994.  

As escavações arqueológicas realizadas deixaram, no entanto, muitas lacunas de conhecimento, produzindo-se 

escassas publicações sobre o sítio e sobre os resultados das intervenções, permanecendo por estudar grande 

parte do espólio recolhido.  

O sítio encontra-se em propriedade privada, repartido por diversos prédios rústicos, com diferentes 

proprietários.  

Apresenta uma ocupação humana desde a época romana até ao período islâmico.  

A área de dispersão dos vestígios arqueológicos da “Cidade das Rosas” é de cerca de 65 hectares, onde se 

assinala a presença de uma necrópole, termas, zona de armazenagem, fornos, uma barragem, entre outros 

vestígios diversos.  

Nos últimos anos, foram identificados vários condicionalismos no local, nomeadamente pela falta de um 

acesso direto ao sítio, que se encontra vedado, pela plantação de um olival intensivo dentro da área 

arqueológica e pela utilização agrícola da área do sítio, bem como pela instalação de diversos novos projetos 

agrícolas na envolvente.  

Foi ainda referido que o sítio mantém o seu potencial científico, apesar de nos últimos 20 anos ter havido um 

enorme acréscimo de novos sítios arqueológicos identificados no concelho de Serpa, passando dos 322 sítios 

inventariados na Carta Arqueológica de Serpa, publicada em 1997, para os atuais 834 sítios constantes da base 
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de dados Endovélico. No entanto, foi também referido que o potencial de valorização patrimonial dependerá 

em muito do estado de conservação dos vestígios ainda existentes no local, devido às afetações ocorridas no 

âmbito dos projetos agrícolas mencionados.   

 

Após este esclarecimento, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão questionou se, quando foi plantado o olival nessa área 

da Cidade das Rosas, o arqueólogo teve contacto com o proprietário. Diz ainda que, em 2018 o anterior 

presidente da Câmara anunciou a reativação do projeto da Cidade das Rosas, questiona o que poderá ter 

acontecido para que esse projeto não tivesse avançado.  

Face à quantidade de sítios arqueológicos identificados no nosso concelho e como forma de despertar o 

interesse dos jovens sobre o assunto, sugeriu que se pensasse na possibilidade de se criar um Clube de 

Arqueologia. 

 

Sobre a primeira questão, o Arqueólogo Miguel Serra respondeu que a plantação de olival foi em data anterior 

ao seu inicio de funções nesta autarquia, contudo, o proprietário não seria impedido de efetuar a plantação, 

mas seria obrigatório a existência de um acompanhamento arqueológico durante a realização dos trabalhos e 

quanto à segunda pergunta, não se pronuncia, por não se tratar de uma questão de ordem técnica.  

 

Voltou a intervir o Sr. Presidente para dizer que havia intenção de desenvolver os trabalhos e o que existia 

vedado era a zona dos balneários, contudo, agora estende-se por 65 hectares e teríamos que verificar a 

importância cientifica e os custos do investimento e os proprietários não estiveram dispostos a ceder, pois 

uma grande parte do olival teria que ser retirado. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Usou também da palavra um munícipe residente em Vila Nova de S.Bento, Sr. Mário Cavaco, para abordar o 

assunto relativo a uma reclamação efetuada por uma munícipe de Vila Nova de S.Bento, no dia 3 de maio, 

devido ao ruido e cheiro provenientes de um restaurante situado ao lado da sua habitação. O tempo decorreu, 

a reclamante não tem conhecimento do prosseguimento do processo e o problema mantém-se, o que leva à 

existência de problemas entre os vizinhos.  

Alerta mais uma vez, para a necessidade de intervenção no edifício do centro de saúde de Vila Nova de 

S.Bento, devido à existência de vidros partidos e plásticos nas janelas e refere também a necessidade de uma 

pintura no edifício onde funciona o centro de saúde de Vale de Vargo.  

Diz ainda que se deve dar o devido valor aos atletas do nosso concelho, referindo o exemplo de Estevão 

Janeiro, que já foi campeão europeu e mundial de meia maratona para atletas com deficiência. 

 

Sobre a reclamação da chaminé do restaurante, o Sr. Presidente referiu que, numa anterior reunião da 

Câmara, foi o assunto abordado e foi respondido que os serviços da autarquia já se tinham deslocado ao local, 

e que iria ser dado conhecimento do assunto também à reclamante.  

Sobre os edifícios onde funcionam as extensões de saúde, diz que foi solicitada reunião à ULSBA, à ARS e ao 

Diretor do Centro de Saúde de Serpa, independentemente de ser ou não competência da Câmara, para 

manifestar disponibilidade de colaboração, para se resolver os casos mais prementes. 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho informou que a Junta de Freguesia cedeu material de pintura para o edifício 

do centro de saúde de Vale de Vargo, adquiriu e colocou lâmpadas e cedeu uma cadeira de rodas. 

Quanto ao atleta natural de Vila Nova de S. Bento, Estevão Janeiro, os resultados obtidos nas suas provas já 

foram noticia no site da autarquia e está neste momento, a trabalhar no parque desportivo de Vila Nova de 
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S.Bento, integrado num projeto da Câmara Municipal para pessoas com deficiência, o que lhe permite ter 

condições para desenvolver a sua atividade desportiva condignamente. -------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda o Sr. Francisco Ramos para questionar a Câmara Municipal sobre o arranjo dos caminhos na 

zona de Vale Côvo, e lembra o troço que ficou em mau estado, após a sua utilização no Rali Flor do Alentejo e 

pergunta para quando está previsto a ampliação do parque industrial de Vila Nova de S.Bento, pois tem 

conhecimento de pessoas interessadas em investir e se instalar naquela localidade.  

 

O Sr. Presidente informou que a Câmara tem mantido equipas de trabalhadores na reparação de caminhos, 

tendo sido definido como prioridade os caminhos utilizados para os transportes escolares, seguidos dos 

caminhos que são municipais e quando se termina numa freguesia, iniciam-se as reparações noutra freguesia. 

Concretamente sobre a situação provocada pelo rali, diz que está a ser feito o levantamento dos troços 

utilizados, para quantificar os estragos, com o objetivo de pedir a sua reparação, ao abrigo da apólice de 

seguros.  

Sobre a zona de atividades económicas de Vila Nova de S. Bento, informa que a autarquia está a trabalhar em 

conjunto com as Águas de Portugal para se fazer a estação elevatória, mas ainda existem lotes disponíveis e 

neste momento, não há candidaturas apresentadas na autarquia para esses lotes. --------------------------------------  

 

 

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: 

o Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

o Licenças de recinto improvisado 

o Alteração n.º 7 ao Orçamento e alteração n.º 6 às GOP da Câmara Municipal de Serpa 

o Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 377 Serpa – Proposta de apoio financeiro  

o Grupo Coral Feminino Madrigal – Proposta de apoio financeiro 

o Rancho Coral Os Camponeses de Vale de Vargo – Proposta de apoio financeiro 

o Experimentáculo – Associação Cultural – Pedido de apoio no âmbito do intercâmbio “Yes 4 

Rural Volunteering” 

o Anúncio n.º 86210/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua das Fontes, 

n.º 2 em Santa Iria 

o Anúncio n.º 85008/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Braz 

Gonçalves, n.º 10 em Serpa  

o Anúncio n.º 102097/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito no Adro de Santa 

Maria (Rua da Figueira, n.º 1) em Serpa  

o Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Farizes, n.º 12 em Serpa  

o Parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico denominado “Carreira”, em Serpa – 

Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

o Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 ao prédio sito no 

cruzamento da Rua da Aldeia com a Rua de Serpa, em Vales Mortos  

o Proposta de revogação de deliberação da Câmara Municipal, respeitante a alienação de lotes 

de terreno, n.º 19 e 20 em A-do-Pinto 
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o Procedimento público para alienação de lotes de terreno destinados a habitação – Proposta 

de alteração  

o Proposta de protocolo de parceria entre a Câmara Municipal de Serpa e o Agrupamento de 

Escolas n.º1 de Serpa – Programa de alargamento da Rede de Clubes Ciência Viva na Escola 

o Proposta de adenda ao contrato de comodato celebrado entre a Câmara Municipal de Serpa e 

o Futebol Clube de Serpa 

o Plano Municipal de Transportes Escolares para 2022/2023 

o Encontros Nacionais de Teatro Escolar – Reforço de verba para o refeitório da Escola 

Secundária de Serpa 

o 18ª Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço – Proposta de normas de 

funcionamento e participação  

o Proposta de atribuição de nome de ruas em Vale do Poço 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20h30, 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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ANEXO 1 – ALTERAÇÃO N.º 7 AO ORÇAMENTO E ALTERAÇÃO N.º 6 ÀS GOP DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

ANEXO 2 – PROCEDIMENTO PÚBLICO PARA ALIENAÇÃO DE LOTES DE TERRENO DESTINADOS A HABITAÇÃO – 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO  

 

ANEXO 3 –PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2022/2023 
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