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ATA N.º 15/2020 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 5 de agosto de 2020 
  

 

 

Presenças 

 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves, que 

presidiu 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
Senhor Presidente, Tomé Alexandre Martins Pires e Senhora Vereadora Paula Pais 
Godinho Soares 
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ATA N.º 15/2020 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 5 DE 

AGOSTO DE 2020 

 

Nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 3 e artigo 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com 

as alterações da Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, realizou-se por videoconferência a reunião do 

Órgão Executivo, no dia 5 de agosto de 2020, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos 

termos do n.º 3 e 4 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e também por email e 

contacto telefónico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Aprovação da Ata n.º 14/2020 

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 14, relativa à reunião realizada no dia 22 de julho, a qual foi 

previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção do Sr. Vereador 

Carlos Alves, 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. Atribuição do lote 31 da Zona Industrial de Serpa – Proposta de revogação da deliberação  

2. Declaração de caducidade da licença – Obra de construção de casão agrícola no prédio 

rústico denominado “Boiada”, em Serpa – Requerente: Rogério Manuel Garcias Martins 

3. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Atribuição do lote 31 da Zona Industrial de Serpa – Proposta de revogação da 

deliberação  

Através de informação datada de 30 de julho do corrente ano, a Divisão de Desenvolvimento 

Estratégico informa que, o lote 31 da Zona Industrial de Serpa foi atribuído à empresa Pejofil- 

Materiais de Construção, lda para instalação de armazém de construção civil, em reunião do órgão 

executivo de 28.01.2009. 

Apesar dos vários contactos havidos, não foram cumpridos os prazos estipulados no Acordo 

Protocolar assinado, nem para o pedido de licenciamento. Não foram também evidenciadas 

diligências que indiquem interesse na construção no lote em causa. 
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Em resultado de novos contactos, a empresa informou agora que não pretende avançar com o 

projeto, pelo que se propõe que a Câmara Municipal revogue a sua deliberação de 28 de 

janeiro de 2009, respeitante à atribuição do lote nº 31 da 2ª fase de Zona Industrial de Serpa, 

à Pejofil- Materiais de Construção Lda, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 4010, sito na 

União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), e com área de 2.302,80m2 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação proferida 

na reunião de 28 de janeiro de 2009, respeitante à atribuição do lote nº 31 da 2ª fase da Zona 

Industrial de Serpa, à Pejofil- Materiais de Construção Lda, revertendo o referido lote para o 

município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

2. Declaração de caducidade da licença – Obra de construção de casão agrícola no 

prédio rústico denominado “Boiada”, em Serpa – Requerente: Rogério Manuel 

Garcias Martins 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território - DUOT, em informação datada de 31 de 

julho do corrente ano, refere que terminou o prazo de 15 dias úteis, concedido através do nosso 

oficio ref.ª 3489, de 23-06-2020, em cumprimento do princípio de audiência de interessados, 

previsto nos art.ºs 121º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), sem que o 

Requerente se tivesse pronunciado sobre a intenção da Autarquia declarar a caducidade da 

licença anterior.  

Face ao exposto, propõem que seja declarada a caducidade da licença anterior e posterior 

devolução do processo à DUOT, para andamento do pedido de emissão de licença especial de 

obras inacabadas, tendo sido apresentada uma nova apólice de seguros do empreiteiro, com 

prazo válido (até ao dia 04-09-2020). 

 Deliberação  

Em conformidade com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar 

a caducidade da licença anterior, respeitante à obra de construção de um casão agrícola, com as 

áreas de implantação/construção de 200 m2, no prédio rústico denominado “Boiada”, sito ao artigo 

266, da secção K, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), com a área total 

de 2,25 hectares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Resumo Diário da Tesouraria 

Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 144, referente ao dia 

4 de agosto de 2020, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.080.839,11 € (um milhão, oitenta 

mil, oitocentos e trinta e nove euros e onze cêntimos) e 181.111,13 € (cento e oitenta e um mil, 

cento e onze euros e treze cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

orçamentais, respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No período de intervenção dos eleitos, usou da palavra o Sr. Vereador Manuel Soares que 

começou por fazer referência à resposta que tinha sido dada aos eleitos da Assembleia Municipal, 

na sequência de uma questão colocada pelo Eng. Daniel Veiga, relativamente à captura de 

pombos e nessa informação era referido que, eventualmente, a Câmara iria recorrer à contratação 

externa, pelo que, gostaria de saber qual a previsão da Câmara para lançamento desse 

procedimento, uma vez que a população de pombos, no perímetro urbano, está a causar vários 

problemas e estão a agravar-se cada vez mais, sobretudo em termos de higiene e até de saúde 

pública. 

Refere ainda que foram contactados por habitantes da zona rural de Salvador, que pediram que 

fosse colocado um contentor, no cruzamento da Estrada R- 265 com os caminhos municipais de 

Vale de Romeiros/Vale de Paredes e Lapa da Castelhana, ao Km 39,9. A Junta de Freguesia de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) tinha um contentor disponível em Vales Mortos, mas esse 

contentor desapareceu e segundo informação das pessoas, terá sido a Câmara que recolheu esse 

contentor. Neste momento, os 40 moradores dessa zona têm apenas um contentor, o que não é 

suficiente, pelo que, solicita que seja colocado mais um contentor ou seja reposto o outro 

contentor, para evitar que o lixo se espalhe. 

Ainda em relação à mesma zona, alerta para a necessidade de arranjo dos caminhos da Lapa da 

Castelhana, cujos pedidos já foram feitos várias vezes e o Sr. Filipe Machado, diz que foi 

contactado pela Câmara, que solicitaram informações adicionais e que ele terá enviado uns vídeos 

e indicado as distâncias e recebeu a resposta de que o assunto terá sido encaminhado para o 

vereador do respetivo pelouro. No entanto, já se passaram dois anos sobre esta resposta e ele diz 

que desde 2001, que faz pedidos para arranjo desses caminhos. ----------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano começou por abordar o assunto que tinha apresentado na última 

reunião da Câmara, de um poste que estava caído na estrada secundária paralela à EN 386 e 

desta vez o assunto foi tratado com bastante rapidez, pois no dia seguinte à reunião, foi logo 

contactado por um responsável dos serviços, que foi logo ao local e já receberam a informação de 

que o assunto já foi comunicado à Telecom. Este foi um processo muito célere e é assim que 

devemos funcionar.  

Mais uma vez alerta para a situação de falta de respeito dos comerciantes relativamente à 

deposição dos resíduos nos contentores, continuam a colocar os materiais recicláveis nos 

contentores de resíduos sólidos, entupindo assim, indevidamente, esses contentores. Esta 

situação verifica-se em Pias, mas acredita que noutros locais do concelho o problema seja 
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idêntico, pelo que, considera que deveria existir uma atitude pedagógica, junto dos restaurantes, 

comércio e oficinas de Pias, para evitar que esta situação continue a agravar-se. --------------------- 

 

Relativamente à situação exposta sobre os pombos, o Sr. Vice-Presidente disse que esta é uma 

situação que está a ser acompanhada de perto pelo nosso veterinário municipal e estamos a 

contactar uma empresa para ajudar na resolução deste problema, à semelhança do que está a 

acontecer noutros municípios e que tem dado resultados positivos e dentro de algum tempo, será 

enviada uma informação à Câmara, para dar conhecimento do trabalho que está a ser feito nesta 

área  

 

Sobre a questão colocada relativamente ao arranjo dos caminhos, diz que a Câmara está a seguir 

o plano de trabalhos que elaborou, mas nesta altura do ano não é um trabalho fácil, uma vez que 

há caminhos que precisam de muita água para se fazer essa manutenção e na altura do inverno 

é sempre mais fácil, no entanto, a nossa equipa de manutenção dos caminhos continua a fazer o 

seu trabalho, conforme o plano aprovado. 

Diz ainda que irá ser enviada aos vereadores, uma informação sobre o trabalho que está previsto 

efetuar nesta área de intervenção dos caminhos municipais.  

 

Em relação ao problema na deposição de lixos nos contentores, diz que, quando não há civismo, 

é difícil atuar e essa situação verifica-se noutros locais do concelho e algumas pessoas continuam 

a não cumprir, por mais que a Câmara divulgue informação sobre o assunto, no Serpa Informação 

e através de campanhas. É um assunto que a Câmara acompanha diariamente, os funcionários 

fazem diariamente a recolha de equipamentos, mas ainda há situações de falta de respeito por 

parte de muitas pessoas.   

 

Sobre o pedido de colocação de contentor, a pedido dos moradores, informa que o assunto irá ser 

encaminhado para os respetivos serviços e também para se verificar o motivo de ter sido retirado 

o contentor que estava em Vales Mortos.  

 

Termina a sua intervenção, prestando informação sobre a situação do nosso concelho 

relativamente à Covid-19, referindo que, neste momento, mantêm-se os três casos ativos, mas 

estão numa fase de recuperação muito avançada e não temos nenhum caso em vigilância ativa, 

o que significa que a situação se mantem controlada no nosso concelho. ------------------------------- 

 

 

Informações prestadas aos eleitos, por email 

Dia 27 de julho 

«Na sequência da questão colocada pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, na reunião da Câmara 

Municipal, realizada no dia 9 de junho do corrente ano, informa-se que os custos totais do 17.º 

Encontro de Culturas foram de 21.152,35 € (vinte e um mil, cento e cinquenta e dois euros e trinta 

e cinco cêntimos).» 
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Dia 30 de julho 

«Na sequência da questão colocada pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, na reunião de 2019.08.08, o 

Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa, 

em 2020.07.27 que se procedeu à publicitação da Lista de Ordenação Final, no passado dia 

21/07/2020, pelo que o procedimento está prestes a ser concluído, faltando apenas o decurso do 

prazo de audiência de interessados.» 

 

Dia 3 de agosto  

«No seguimento do assunto exposto pelo Sr. Vereador António Mariano, na reunião da Câmara 

de 22 de julho, sobre um poste que se encontra danificado e caído, na estrada secundária paralela 

à EN 386, informa-se que seguiu no dia 31 de julho, comunicação para a entidade gestora 

(Telecom), sobre este assunto: 
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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:  

 

 Atribuição do lote 31 da Zona Industrial de Serpa – Proposta de revogação da 

deliberação  

 Declaração de caducidade da licença – Obra de construção de casão agrícola no 

prédio rústico denominado “Boiada”, em Serpa – Requerente: Rogério Manuel 

Garcias Martins 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15H00 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 Vice-Presidente da Câmara            A Secretária 

                                                                                     
        ___________________________                 __________________________ 

         Carlos Alberto Bule Martins Alves                                   Anabela Baleizão Cataluna 

 


