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ATA N.º 3/2020 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 5 de fevereiro de 2020 
  

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

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

 

 

 

 



 

                                                                      Ata n.º 3 –  05/02 

 
 
2020 

 

 2 

 

ATA N.º 3/2020 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA  PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA 

NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2020 

   

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão 

Executivo, no dia 5 de fevereiro de 2020, pelas dezassete horas e trinta minutos, 

convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

 

Aprovação da Ata n.º 2/2020 

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

setembro, colocou-se à consideração a ata n.º 2, relativa à reunião realizada no dia 23 

de janeiro, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, 

com a abstenção do Sr. Presidente da Câmara, por não ter participado na reunião.  

 

 

Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 

35.º n.º 1 alínea o) e art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º 

do Regimento, constam os seguintes assuntos: ---------------------------------------------------- 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

2. 3.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal  

3. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples (aquisição e prédio 

rústico denominado “Vale de Azinheira”, em Serpa) – Requerente: Joaquim da 

Silva Pereira 

4. Certificação de nome de rua em Serpa (Largo 25 de Abril) 

5. Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Cova do Homem”, artigo 143, secção E, em Vila Nova de S. Bento – 

Requerente: Francisca Carrasco Galamba 

6. Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Cova do Homem”, artigo 148, secção E, em Vila Nova de S. Bento – 

Requerente: Francisca Carrasco Galamba 
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7. Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Califórnias Velhas”, artigo 172, secção J, em Vila Nova de S. Bento – 

Requerente: Francisca Carrasco Galamba 

8. Pedido de reconhecimento de interesse na conclusão da obra sita no 

Loteamento da Hortinha, lote 8A, em Serpa – Requerente: Joana Raquel Prior 

Neto  

9. Direito de preferência do prédio sito na Rua dos Quartéis, n.º 12 em Serpa – 

Anúncio n.º 2383/2020 

10. Proposta de colocação de sinalização vertical e alteração no sentido do trânsito 

11. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 6.ª Fase 

12. 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 do artigo 8º e 

art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades:  

 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Associação Cultural e 

Recreativa de Santa 

Iria 

1184 

2020.01.28 

V Trail Ribeira de 

Limas 

Dia 16 de fevereiro 

 

Licenciamento 

 

33,66€ 

Associação de 

Estudantes da Escola 

Secundária de Serpa 

1289 

2020.01.29 

Festa para 

angariação de 

fundos 

Pavilhão Multiusos 

de Serpa  

Dia 31/01 

 

Ruido 

 

20,00€ 

 

 

1.1. Ramal de ligação de água – Requerente Satiro Manuel Rodrigues Rebocho 

Na sequencia do pedido apresentado em 8 de janeiro, pelo Sr. Satiro Manuel 

Rodrigues Rebocho, sobre a isenção do pagamento de um 2º ramal de água para o 

prédio sito Rua do Rossio, n.º 53 em Serpa no valor total de 283,10 €, os serviços 

técnicos da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, informaram que a habitação em 

causa era abastecida por um ramal em ferro, bastante antigo e ligado às traseiras da 

habitação, Rua Vice Almirante António Ladislau Parreira, passando por habitações 

vizinhas, estando o contador instalado dentro da habitação em causa.  
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Deste modo, será de todo o interesse do Município, a alteração do ramal para a 

morada da habitação, sem passar por outra qualquer habitação senão a do consumidor 

e instalação do contador no exterior da mesma.  

Sendo uma intervenção que favorece os serviços, consideram que o requerente não 

deverá pagar um segundo ramal. ----------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 

8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, isentar o 

munícipe Satiro Manuel Rodrigues Rebocho, do pagamento da taxa de execução de 

segundo ramal de ligação de água, cujo valor era de 283,10 €. ------------------------------- 

 

 

2. 3.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  

Nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos eleitos do Partido 

Socialista, aprovar a seguinte alteração ao Orçamento:  
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 Intervenções 

O Sr. Vereador Manuel Soares referiu o facto de que, estamos no inicio de fevereiro e 

já foram efetuadas três alterações ao Orçamento e questionou o motivo desta 

alteração, uma vez que era um assunto que estava previsto no Plano de Atividades, 

pelo que, deveria também estar refletido no Orçamento. 

O Sr. Presidente respondeu que o Orçamento foi elaborado em outubro, em função do 

Mapa de Pessoal existente nessa altura, mas quando se fazem alterações ao Mapa de 

Pessoal, o Orçamento tem que passar a acompanhar as alterações efetuadas no Mapa 

de Pessoal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. PEDIDO DE PARECER SOBRE PROJETO DE EMPARCELAMENTO SIMPLES 

(AQUISIÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO “VALE DA AZINHEIRA”, EM 

SERPA) – REQUERENTE: JOAQUIM DA SILVA PEREIRA 

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

16 de janeiro do corrente ano, refere que, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 51.º 

da Lei n.º111/2015 de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de setembro, é 

requerido por Joaquim da Silva Pereira, na qualidade de proprietário do prédio rústico 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º3531/20111130 e 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º115 - secção V, da (extinta) Freguesia 

de Salvador, com a área total de 13,4734 hectares, parecer do município na aquisição 

do prédio rústico confinante, da mesma natureza, denominado "Vale da Azinheira", 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º1355/19910917, e 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º40 - secção V, da (extinta) Freguesia de 

Salvador, com a área total de 29,425 hectares, resultando a operação num 

emparcelamento simples com a área total de 42,8984 hectares, enquadrando-se no 

disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 111/2015 de 27 de agosto, alterada 

pela Lei n.º89/2019 de 3 de setembro. 

 

Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa, os prédios acima referidos encontram-se 

afetos: 

- Carta de Ordenamento: "Espaços Agrícolas: Espaços agrossilvopastoris" 

- Carta de Condicionantes: Reserva Ecológica Nacional - REN: Área de elevado risco 

de erosão hídrica do solo", "Recursos hídricos: Cursos de água" e "Sobreiros e 

azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou exemplares isolados" 

 

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

aquisição, respeita o cumprimento da área máxima da exploração final resultante da 

operação, definida na Portaria n.º219/2016 de 9 de agosto, alterada pela Portaria 

n.º19/2019 de 15 de janeiro. 
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Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos 
no n.º3 do art.º 9.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto alterada pela Lei n.º89/2019 de 
3 de Setembro, e para efeitos do estabelecido no n.º2 do art.º 9.º do mesmo diploma, 
propõem que o presente projeto de emparcelamento simples seja aprovado pela 
Câmara Municipal e se proceda à emissão da certidão requerida. 
 
A certidão a emitir pelo Município deverá conter, também, a seguinte informação: 
 
a) de acordo com o n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º111/2015, de 27 de agosto, alterada 
pela Lei n.º89/2019 de 3 de setembro, informar que: 
 
- o fracionamento dos novos prédios resultantes da operação de emparcelamento é 
proibido durante um período de 15 (quinze) anos contando a partir do seu registo; 
 
b) informar que a transmissão resultante das operações de emparcelamento simples 
está isenta de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de imóveis (IMT) e 
de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), nos termos do disposto no art.º51 da Lei 
n.º111/2015, de 27 de agosto alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de setembro. 
 

Planta com situação inicial do prédio 
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Planta com situação final do prédio 

 

 

 Deliberação  
De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
emitir parecer favorável à aquisição do prédio rústico denominado "Vale da Azinheira", 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º1355/19910917, e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º40 - secção V, em Serpa.------------------- 
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4. CERTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA EM SERPA (LARGO 25 DE ABRIL) 

No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a 

informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 24 de 

janeiro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a 

atribuição de “Largo 25 de Abril”, ao seguinte arruamento em Serpa: 
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5. PEDIDO DE PARECER SOBRE AUMENTO DE COMPARTES NO PRÉDIO RÚSTICO 

DENOMINADO “COVA DO HOMEM”, ARTIGO 143, SECÇÃO E, EM VILA NOVA DE S. 

BENTO – REQUERENTE: FRANCISCA CARRASCO GALAMBA 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 24 de 

janeiro do corrente ano, refere que a requerente vem solicitar a emissão de certidão de 

aumento de compartes, nos termos do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, 

com a redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, decorrente da partilha por ÓBITO 

de João Bento Galamba, em partes iguais, a Francisca Carrasco Galamba e a António 

Carrasco Galamba, do prédio rústico denominado "Cova do Homem", sito ao artigo 

143, da secção E, da (extinta) freguesia de Vila Nova de São Bento, com a área total 

de 1,8625 hectares. 

 

De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, alterada pela 

Lei n.º 64/2003, "A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de 

que resulte ou possa vir a resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do 

número de compartes de prédios rústicos carece de parecer favorável da câmara 

municipal do local da situação dos prédios". 

 

Pelo exposto, de acordo com os elementos apresentados, nada obsta à emissão de 

Parecer Favorável ao aumento de compartes dos prédio em questão na proporção de : 

 

- ½ para Francisca Carrasco Galamba; 

- ½ para António Carrasco Galamba . 

 

A situação, decorre da partilha de bens provenientes de herança e a referida 

transmissão não visa ou nem resulta parcelamento físico em violação ao regime legal 

dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, 

n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

64/2003, de 23 de Agosto 

 

A competência para emissão de parecer favorável para efeitos de aumento de 

compartes é da Câmara Municipal, sendo o respetivo prazo de emissão de 45 dias. A 

omissão de pronúncia corresponde à emissão de parecer favorável (n.º 3 do artigo 54.º 

da lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º70/2015 

de 16 de julho). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

favorável ao aumento de compartes do prédio rústico denominado "Cova do Homem", 

sito ao artigo 143, da secção E, de Vila Nova de São Bento. --------------------------------- 
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6. PEDIDO DE PARECER SOBRE AUMENTO DE COMPARTES NO PRÉDIO RÚSTICO 

DENOMINADO “COVA DO HOMEM”, ARTIGO 148, SECÇÃO E, EM VILA NOVA DE S. 

BENTO – REQUERENTE: FRANCISCA CARRASCO GALAMBA 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 24 de 

janeiro do corrente ano, refere que, a requerente vem solicitar a emissão de certidão de 

aumento de compartes, nos termos do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 2 de 

setembro, com a redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, por ÓBITO de João 

Bento Galamba, em partes iguais, a Francisca Carrasco Galamba e a António Carrasco 

Galamba, do prédio rústico denominado "Cova do Homem", sito ao artigo 148, da 

secção E, da (extinta) freguesia de Vila Nova de São Bento, com a área total de 1,025 

hectares. 

 

De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, alterada pela 

Lei n.º 64/2003, "A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de 

que resulte ou possa vir a resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do 

número de compartes de prédios rústicos carece de parecer favorável da câmara 

municipal do local da situação dos prédios". 

 

Pelo exposto, de acordo com os elementos apresentados, nada obsta à emissão de 

Parecer Favorável ao aumento de compartes dos prédio em questão na proporção de : 

 

- ½ para Francisca Carrasco Galamba; 

- ½ para António Carrasco Galamba . 

 

A situação, decorre da partilha de bens provenientes de herança e a referida 

transmissão não visa ou nem resulta parcelamento físico em violação ao regime legal 

dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, 

n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

64/2003, de 23 de agosto 

 

A competência para emissão de parecer favorável para efeitos de aumento de 

compartes é da Câmara Municipal, sendo o respetivo prazo de emissão de 45 dias. A 

omissão de pronúncia corresponde à emissão de parecer favorável (n.º 3 do artigo 54.º 

da lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º70/2015 

de 16 de julho). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

favorável ao aumento de compartes do prédio rústico denominado "Cova do Homem", 

sito ao artigo 148, da secção E, de Vila Nova de São Bento. ----------------------------------- 
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7. PEDIDO DE PARECER SOBRE AUMENTO DE COMPARTES NO PRÉDIO RÚSTICO 

DENOMINADO “CALIFÓRNIAS VELHAS”, ARTIGO 172, SECÇÃO J, EM VILA NOVA 

DE S. BENTO – REQUERENTE: FRANCISCA CARRASCO GALAMBA 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 24 de 

janeiro do corrente ano, refere que, a requerente vem solicitar a emissão de certidão de 

aumento de compartes, nos termos do n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 2 de 

setembro, com a redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, por ÓBITO de João 

Bento Galamba, em partes iguais, a Domingos Manuel Carrasco Galamba, a Rita de 

Fátima Carrasco Galamba, a Maria João Carrasco Galamba e a José Manuel Carrasco 

Galamba, do prédio rústico denominado "Califórnias Velhas", sito ao artigo 172, da 

secção J, da (extinta) freguesia de Vila Nova de São Bento, com a área total de 2,2 

hectares. 

De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, alterada pela 

Lei n.º 64/2003, "A celebração de quaisquer actos ou negócios jurídicos entre vivos de 

que resulte ou possa vir a resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do 

número de compartes de prédios rústicos carece de parecer favorável da câmara 

municipal do local da situação dos prédios". 

Pelo exposto, de acordo com os elementos apresentados, nada obsta à emissão de 

Parecer Favorável ao aumento de compartes dos prédio em questão na proporção de : 

- ½ para Francisca Carrasco Galamba; 

- ½ para António Carrasco Galamba . 

A situação, decorre da partilha de bens provenientes de herança e a referida 

transmissão não visa ou nem resulta parcelamento físico em violação ao regime legal 

dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, 

n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

64/2003, de 23 de Agosto 

A competência para emissão de parecer favorável para efeitos de aumento de 

compartes é da Câmara Municipal, sendo o respetivo prazo de emissão de 45 dias. A 

omissão de pronúncia corresponde à emissão de parecer favorável (n.º 3 do artigo 54.º 

da lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º70/2015 

de 16 de julho). 

 Deliberação  

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

favorável ao aumento de compartes do prédio rústico denominado "Califórnias Velhas", 

sito ao artigo 172, da secção J, de Vila Nova de São Bento. ----------------------------------- 
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8. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE NA CONCLUSÃO DA OBRA SITA 
NO LOTEAMENTO DA HORTINHA, LOTE 8A, EM SERPA – REQUERENTE: JOANA 
RAQUEL PRIOR NETO  

Na sequência do pedido da Notária Joana Raquel Prior Neto, na qualidade de 
procuradora da proprietária Maria da Encarnação Luís Domingos e de acordo com o 
parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 3 de 
dezembro de 2019, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manifestar 
interesse na conclusão da obra, sita no Loteamento da Hortinha, Lote 8-A, em Serpa, 
por não se mostrar aconselhável a demolição da mesma, por razões ambientais, 
urbanísticas, técnicas e económicas, nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro. 
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9. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO PRÉDIO SITO NA RUA DOS QUARTÉIS, N.º 12 EM 

SERPA – ANÚNCIO N.º 2383/2020 

Nº Pedido - 2383/2020; Data do Anúncio - 21-01-2020  

Data de Disponibilização no Site - 21-01-2020  

 
Dados do Requerente 

Nome/Firma ou Denominação - Ana Isabel dos Santos  

NIF/NIPC - 169745805  

E-mail - ruifabela@hotmail.com  

Telefone - 917046007  

Endereço - Rua dos Lagares, nº26  

 

Vendedor(es)  - Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Ana Isabel dos Santos     169745805 

 
Comprador(es) - Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Fernanda Maria Alves Martins Teles 128629991 

 

Identificação do Imóvel 

Descrição em Livro - ----; Descrição em Ficha - ----  

Artigo Matricial - 191  

Quota Parte ----  

Fração Autónoma ----  

Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 64 m2  

Área Total ---- Hectares  

Arrendado - Não  

Destino - Habitação    

 

Localização do Imóvel  

Endereço - Rua dos Quarteis, nº12  

Distrito – Beja; Concelho – Serpa; Freguesia - Serpa (Salvador)  

 
Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio - Compra e venda  

Preço - 25000 Moeda Euros  

Data previsível do negócio - 07-02-2020  

Observações - ----  
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Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, considerando a 

localização do prédio (Rua dos Quartéis, n.º12, em Serpa, a área bruta privativa (64 

m2) e o valor (25.000 euros), consideram que a Autarquia não terá interesse em 

exercer o direito de preferência.  ----------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito 

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

valor proposto de 25.000€ (vinte e cinco mil euros). ---------------------------------------------- 

 

 

10. PROPOSTA DE COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E ALTERAÇÃO NO 

SENTIDO DO TRÂNSITO 

Estando concluída a obra da Travessa das Mal Lavadas, em Serpa, a Divisão de 

Mobilidade e Obras Municipais, em conformidade com a vontade dos moradores de 

terem estacionamento só de um lado da rua e da circulação ter só um sentido, propõe 

a colocação de sinalização vertical nessa Travessa, para que esse arruamento tenha 

um sentido único de circulação, da Rua dos Farizes para a rua onde se localiza a 

Musibéria, uma vez que esse arruamento tem largura variável, mas em quase todo o 

seu traçado é muito estreito. 

Propõem ainda a possibilidade de colocar um sinal de estacionamento proibido no 

início da rua, do lado esquerdo, impedindo o estacionamento em toda a sua extensão, 

uma vez que em frente a esse arruamento existe um parque de estacionamento que 

quase sempre tem lugares de estacionamento disponíveis. ------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta 

apresentada para a Travessa das Mal Lavadas, para colocação de sinalização vertical 

e alteração do sentido de trânsito, conforme planta que a seguir se apresenta:  
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11. AUXILIOS ECONÓMICOS A ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 6.ªFASE 

No cumprimento das competências da Câmara Municipal no âmbito de Ação Social 

Escolar aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente alimentação, 

alojamento e auxílios económico para material escolar e livros escolares, de acordo 

com o estipulado no Decreto-Lei 339-A/84 de 28 de dezembro. Diário da República 

n.º299/84 - I Série e no Decreto-Lei 55/2009 de 02 de Março. Diário da República 

n.º42/2009 – I Série, regulados pelo Despacho 8452-A/2015 de 31 de julho. Diário da 

República n.º148/2015 – II Série, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 

7255/2018 de 31 de julho. Diário da República n.º146/2018 – II Série, foi deliberado, 

por unanimidade, atribuir os seguintes auxílios económicos, cujas candidaturas deram 

entrada na autarquia após a reunião do Órgão Executivo, de 4 de setembro de 2019:  

 
 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 

Escola Básica de Pias 

Escalão A 
 

Nome do Aluno Data entrada 
do pedido na 

Autarquia 

Nº registo  Subsidio 
refeição 
(diário) 

Subsidio 
para 

material 
escolar 

Anair Fialho Dimas 22-01-2020 E/955/20 1,68€ 16,00€ 
 

Salvador Pato Chaparro 
Fialho 

27-01-2020 E/1131/20 1,68€ 16,00€ 
 

 
Os alunos estão posicionados de acordo com o escalão do abono de família de que 
beneficiam (1º escalão), conforme estipulado no Despacho nº 7255/2018, de 31 de 
julho do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação. 

 
Para atribuição do apoio para as refeições, a Unidade de Gestão Financeira procedeu 
ao cabimento com o nº sequencial 21160 e para o material escolar o compromisso com 
o nº sequencial 24804. 
 

 

12. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º22, 

referente ao dia 4 de fevereiro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 

545.252,47€ (quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois euros e 

quarenta e sete cêntimos) e 183.661,17€ (cento e oitenta e três mil, seiscentos e 

sessenta e um euros e dezassete cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

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

 



 

                                                                      Ata n.º 3 –  05/02 

 
 
2020 

 

 19 

No período de intervenção dos eleitos, começou por usar da palavra o Sr. Presidente 

para informar que decorreu hoje na Câmara, uma reunião com o Diretor do 

Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa e um aluno em representação da Associação 

de Estudantes da Escola Secundária de Serpa, para tratar de assunto relacionado com 

as obras de requalificação da escola. Este é um processo que teve o seu inicio formal 

em 26 de outubro de 2016 e desde essa altura já teve 26 movimentos, entre ofícios, 

pedidos de reunião, visitas, reuniões e o facto é que o processo está precisamente na 

mesma, sem qualquer definição do tipo de obra a realizar, sem projeto elaborado.  

A Câmara disponibilizou-se sempre para ajudar, dando o nome para a candidatura, 

uma vez que só os municípios poderiam candidatar-se, mas é da competência do 

Ministério a elaboração do projeto e definição da obra, para que a Câmara possa 

acordar com o Governo as condições de apoio para a concretização desta obra.  

Informa ainda que, no inicio do mês passado, foi contatado telefonicamente, pela 

Secretaria de Estado da Educação e pretendiam que a Câmara informasse em que 

situação se encontra o processo, o que é no mínimo estranho, que se tenha colocado 

esta questão à Câmara, uma vez que a responsabilidade deste assunto é do Ministério 

da Educação. No entanto respondeu que, o último contato que existiu sobre este 

assunto, foi no dia 30 de maio de 2019, aquando da reunião em que participou com a 

Secretária de Estado da altura, Dr.ª Alexandra Leitão, tendo ficado decidido que o 

Ministério iria arranjar forma de fazer o projeto e ficaria a Câmara de acompanhar o 

processo das verbas junto da CCDR, que foi aquilo que fizemos, tendo logo sido 

contatada a CCDR, no entanto, da parte do Ministério da Educação, continua sem 

haver noticias sobre a elaboração do projeto.  

Informou ainda, que está agendada uma reunião com a Delegada Regional de 

Educação, no dia 14 de fevereiro, pelas 11h00 em Serpa, para tratar deste processo, 

uma vez que o Ministério da Educação passou este processo para a Delegação 

Regional, de forma a fazer-se um acompanhamento do mesmo, com uma maior 

proximidade. O que a autarquia pretende transmitir nessa reunião, é a necessidade de 

que seja elaborado o projeto e definido em concreto o valor que está em causa para as 

obras, para que depois se possa construir a solução financeira para esse processo, 

além de que, sendo a candidatura efetuada em nome da Câmara Municipal, terá que 

se incluir essa verba no orçamento da autarquia. ------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, os Senhores Vereadores do PS informam que, por também 

estarem preocupados com a demora na resolução deste processo de requalificação da 

escola, solicitaram à Secretária de Estado da Educação, em outubro do ano passado, 

uma reunião para falarem sobre este assunto e tendo obtido a informação, em janeiro 

do corrente ano, de que o processo passou para Delegação Regional de Educação, 

efetuaram novo pedido de reunião, a qual foi agendada para a próxima sexta-feira.  
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Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador Manuel Soares para solicitar o ponto de 

situação dos seguintes processos: 

 - Obra do Mercado Municipal de Serpa; 

 - Centro Tecnológico Agro-Alimentar do Alentejo; 

 - Passadiços do Pulo do Lobo; 

- Edifício da Rua dos Cavalos, em Serpa, que foi vendido ao Sr. Eugénio 

Tavares de Almeida; 

- Centro de Exposições de Vila Nova de S.Bento, onde seriam expostas as obras 

do Sr. Silvestre Raposo, de acordo com conversações havidas com o artista. 

 

Refere ainda o facto dos moradores da Rua das Cruzes, em Serpa, se queixarem da 

velocidade em que os carros circulam naquela rua e sugere que sejam colocadas 

bandas sonoras, de forma a incentivar os automobilistas a reduzirem a velocidade.  

 

O Sr. Presidente começou por informar que a obra do Mercado Municipal está 

praticamente concluída, faltando apenas uns arranjos exteriores e tendo já a autarquia 

solicitado o ramal à EDP, prevendo-se a abertura do espaço durante o primeiro 

semestre deste ano. Já está em curso o processo de aquisição de algum mobiliário e 

equipamento para as lojas e decorrem agora também, as conversações com as 

pessoas que vendiam no antigo mercado, para auscultar do seu interesse em continuar 

nas novas instalações, sendo informados das novas condições, incluindo a alterações 

nas rendas das novas lojas. Terminado este processo, se ficarem lojas disponíveis, 

proceder-se-á à abertura de concurso.   

  

Quanto ao Centro Tecnológico, informa que o concurso vai avançar este mês, estando 

o processo a ser trabalhado com o Instituto Politécnico e o Centro Tecnológico de 

Castelo Branco.  

 

Em relação aos Passadiços do Pulo do Lobo, refere que foi declarada a utilidade 

pública no final do ano passado, estando agora em condições de se iniciar, ainda 

durante este mês, a obra que já foi adjudicada. Entretanto, nos últimos 15 dias, houve 

um contacto por parte dos proprietários, que querem negociar com a Câmara, a 

utilização do espaço para estacionamentos.   

 

No que se refere ao edifício da Rua dos Cavalos, diz que estava previsto fazer a 

escritura até ao final do mês de janeiro, contudo se o processo se prolongar, a Câmara 

pode revogar a deliberação e abrir concurso para a venda daquele espaço.  

Sobre o centro de exposições de Vila Nova de S.Bento, dá conhecimento da intenção 

de se fazer uma reunião com uma empresa que tem feito trabalhos para a autarquia na 

área cultural e solicitar uma proposta para a criação a Rede de Arte Contemporânea do 
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concelho, onde estará incluído esse centro de exposições, pretendendo-se que em 

2021, exista já espaços em Serpa, Vila Nova de S.Bento e Vila Verde de Ficalho, 

existindo também a possibilidade de incluir no catálogo, alguns espaços privados.  

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais solicita também o ponto de situação dos seguintes 

processos:  

- Sombreamento dos corredores de ventilação no centro histórico de Serpa; 

- Terreno junto ao parque de máquinas, que foi vendido para construção de uma 

creche e que foi noticiado recentemente na comunicação social, a possibilidade 

de reversão desse terreno para a Câmara; 

- O processo da Oficina Solidária, que em 2017 tinha sido adquirida uma viatura 

para esse projeto e que estaria ligado ao processo do cartão Serpa terra Forte; 

Mais uma vez, alerta para o problema da iluminação pública em Vila Verde de Ficalho, 

mas que é uma situação semelhante ao que acontece noutras localidades. 

Compreende que o sistema Led seja diferente da antiga iluminação, mas as luzes 

acendem muito tarde e as ruas estão às escuras durante muito tempo. 

 

Refere ainda a situação de uma munícipe (Patrícia Cavaco) que, numa reunião da 

Câmara, realizada em 7 de fevereiro de 2018, solicitou o arranjo do caminho para 

Monte Lobo e Benvenidos, porque ainda moram nessa zona crianças que têm que se 

deslocar diariamente para a escola e o caminho está em mau estado de conservação e 

passados dois anos, a situação do caminho mantém-se.  

 

Apresenta ainda um Voto de Louvor, a um jovem natural do concelho de Serpa (A-do-

Pinto), João Miguel Varela Torrão que, com apenas 26 anos, levou o nome de Serpa a 

vários países, sendo o cavaleiro mais novo de sempre, a representar a Seleção 

Nacional de Dressage.  

Para além do Voto de Louvor, os eleitos do PS propõem ainda que o jovem cavaleiro 

seja recebido nos Paços do Concelho para que, publicamente, lhe seja reconhecido o 

mérito.  

João Torrão, faz parte da equipa Equestre de Ensino, que conseguiu o apuramento, 

pela primeira vez na história, para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Alcançou o 8.º 

lugar no Campeonato da Europa de 2019, em Roterdão, Holanda; medalha de ouro por 

equipas na Taça das Nações, em Hickstead, no ano 2019, mais a medalha de prata no 

GP, com 73,1 %, e a medalha de ouro no GPS, com 75,6 %, ambas conquistadas 

em Hickstead (UK); tem ainda o estatuto de Vice-Campeão de Portugal 2019; o 4.º 

lugar em GP, com 72,5%, e o 6.º lugar em GP Freestyle com 78,8 %, resultados 

conseguidos na sua primeira Taça do Mundo, em Mechelen, Bélgica. 
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Relativamente ao projeto de sombreamento, respondeu o Sr. Presidente que faz parte 

de uma candidatura relativa às medidas sobre adaptação às alterações climáticas, 

tendo a candidatura sido aprovada e tem várias intervenções e estamos a iniciar a 

primeira ação em Vila Nova de S.Bento, com utilização de um furo para uso da água 

não tratada para regar a relva.  

Relativamente ao terreno da creche, diz que é um processo com muitos anos e têm 

sido feitas várias diligências para negociar com as proprietárias do terreno, mas sem 

sucesso e agora inesperadamente, houve um contato por parte de uma das 

proprietárias e a Câmara vai tentar chegar a acordo e pode resultar desse espaço um 

loteamento com quatro lotes. 

Quanto à oficina solidária, informa que o projeto irá avançar este ano, entretanto, a 

viatura que foi adquirida está ao serviço do Gabinete de Educação e Ação Social.  

No que diz respeito à iluminação pública, diz que alguns casos que vão detetando, vão 

tentando melhorar, pois existem 8.000 luminárias no concelho e vai sendo feito o 

reforço de alguns pontos de luz e quando se tem conhecimento de algumas situações, 

é solicitado o aumento de potência dessas luminárias.  

Sobre o arranjo dos caminhos, o Sr. Presidente explica que os serviços da autarquia se 

deslocam para uma freguesia e ficam durante algum tempo a trabalhar nessa zona e 

depois deslocam-se para outra freguesia, sendo definido como prioritários, os 

caminhos públicos, seguindo-se os que fazem parte dos circuitos escolares e os que 

dão acesso a unidades fabris ou instalações de turismo, que potenciam postos de 

trabalho e também as situações que estão definidas no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, seguindo-se depois os caminhos particulares. Referiu ainda 

que, passará a ser enviado às reuniões do Órgão Executivo, para conhecimento, de 

dois em dois ou de três em três meses, a relação dos caminhos que foram objeto de 

intervenção e numa próxima reunião da Câmara será dado conhecimento de todas as 

intervenções que já foram efetuadas durante este mandato.  

 

Sobre o arranjo dos caminhos, o Sr. Vereador Francisco Godinho informou que, neste 

momento, temos duas equipas, uma mais reduzida que se encontra a trabalhar na 

zona da serra, porque é um terreno mais fácil de tratar e temos outra na zona de Serpa 

e em fevereiro ficam completos os trabalhos previstos para esta zona de Serpa, 

seguindo depois a deslocação para  Vale Côvo, tendo a autarquia já reunido com os 

proprietários dos terrenos, para prepararem o material para quando a Câmara chegar, 

começar logo os trabalhos.  

Informa ainda que o arranjo do caminho solicitado pela requerente, para Monte Lobo e 

Benvenidos, que é utilizado pelos transportes escolares, está incluído no plano de 

trabalhos da autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Vereador António Mariano, ainda sobre a rede de arte contemporânea, sugere 

que, quando estiverem a funcionar os espaços em Vila Nova de S.Bento e Vila Verde 

de Ficalho, poderia existir rotatividade de algumas obras.  

Pergunta ainda se a Comissão de Trânsito está a funcionar e relativamente às licenças 

de ruido e recinto improvisado, questiona se existe alguma fiscalização, na 

eventualidade de alguma associação/entidade não solicitar a emissão das respetivas 

licenças. 

Tendo o Sr.Vice-Presidente participado recentemente, numa reunião da ATLA - 

Associação Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva, pergunta que projetos estão 

a ser concretizados no âmbito desta associação.  

Refere ainda que tiveram conhecimento, através de uns munícipes de Vale de Vargo, 

que o campo de jogos se encontra com alguma degradação, pelo que, gostariam de 

saber o que está previsto fazer, pela União de Freguesias ou pela Câmara e lembra 

ainda que o Centro Cultural de Vale de Vargo, continua com o amianto na sua 

estrutura. 

Diz ainda que teve conhecimento que em Vila Nova de S.Bento, há uma linha de água 

sem proteção, que não tem muro em redor e questiona se existe a possibilidade de 

fazer um gradeamento ou outro tipo de intervenção. --------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que, relativamente à rede de arte contemporânea, 

existe a intenção de aproveitar o espólio, para que algumas obras possam ser expostas 

nas freguesias.  

Em relação à Comissão de Trânsito, diz que não funciona formalmente, mas, em 

função das necessidades, são contactados os Presidentes de Junta de Freguesia, os 

Bombeiros e a GNR, para tratar de assuntos que seja necessário no âmbito do trânsito.  

Sobre as licenças de ruido e de recinto improvisado, refere que os eventos se realizam 

em horários posteriores ao normal funcionamento dos fiscais da autarquia, pelo que, 

este tipo de fiscalização costuma ser feito por outras entidades, como a GNR.   

O problema do campo de jogos de Vale de Vargo já está identificado e o assunto está a 

ser articulado com a União de Freguesias para se verificar a intervenção a efetuar e o 

Centro Cultural é um espaço que também já precisa de uma intervenção, 

nomeadamente em termos de limpeza e pintura e também tem que ser intervencionado 

a nível a cobertura.  

Quanto à questão da linha de água em Vila Nova de S.Bento, os respetivos serviços da 

autarquia irão fazer uma deslocação ao local.  

 

Em relação à Associação Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva, o Sr. Vereador 

Carlos Alves informou que foi elaborado um plano de ação, com o contributo dos vários 

municípios; foi discutida a periodicidade das reuniões da ATLA, em função da 
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disponibilidade dos membros, ficando já agendada a próxima reunião para se realizar 

em Reguengos para análise das candidaturas. ----------------------------------------------------- 

 

Período de Intervenção do Público  

Interveio o Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S.Bento, para abordar 

um assunto relacionado com a iluminação naquela freguesia, referindo que a 

iluminação Led, que tem substituído a anterior iluminação, é mais fraca e que as ruas 

estão às escuras durante mais tempo e mais mal iluminadas e na sua opinião, as ruas 

de Serpa estão melhor iluminadas que em Vila Nova de S.Bento e em Pias.  

Na sequência do Voto de Louvor que foi apresentado pelos eleitos do PS sobre o 

cavaleiro João Torrão, diz que existe um atleta de Vila Nova de S.Bento, Estevão 

Janeiro, que ganhou o titulo de campeão nacional de estrada em desporto adaptado 

(atletismo) e que também merecia ser noticia no site e no Jornal Serpa Informação. 

 

O Sr. Presidente começou por agradecer as informações prestadas e referiu que, 

relativamente à iluminação, não existe qualquer diferenciação entre a sede do concelho 

e as freguesias e quanto ao atleta que referiu, diz que a Câmara só tem 

responsabilidade de partilhar a informação que é enviada à autarquia, pelo que, devem 

dar conhecimento à Câmara, para que possa ser divulgado. ------------------------------------ 

 

 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos 

do disposto no n.º 4 do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram 

aprovados em minuta, por unanimidade, os seguintes assuntos:  

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

 3.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal  

 Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples (aquisição e prédio 

rústico denominado “Vale de Azinheira”, em Serpa) – Requerente: Joaquim da 

Silva Pereira 

 Certificação de nome de rua em Serpa (Largo 25 de Abril) 

 Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Cova do Homem”, artigo 143, secção E, em Vila Nova de S. Bento – 

Requerente: Francisca Carrasco Galamba 

 Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Cova do Homem”, artigo 148, secção E, em Vila Nova de S. Bento – 

Requerente: Francisca Carrasco Galamba 
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 Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Califórnias Velhas”, artigo 172, secção J, em Vila Nova de S. Bento – 

Requerente: Francisca Carrasco Galamba 

 Pedido de reconhecimento de interesse na conclusão da obra sita no 

Loteamento da Hortinha, lote 8A, em Serpa – Requerente: Joana Raquel Prior 

Neto  

 Direito de preferência do prédio sito na Rua dos Quartéis, n.º 12 em Serpa – 

Anúncio n.º 2383/2020 

 Proposta de colocação de sinalização vertical e alteração no sentido do trânsito 

 Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 6.ª Fase 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h45 da 

qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro e artigo 16.º do Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica 

Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de outubro de 

2017, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

 

 

  O Presidente da Câmara    A Secretária 

                                               

                                              
         ______________________________     ______________________ 

 (Tomé Alexandre Martins Pires)  Anabela Baleizão Cataluna 


