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ATA N.º 8/2021 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 14 de abril de 2021 

  

 

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: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 8/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021 

  

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, alterada pela Lei 

n.º 28/2020, de 28 de julho, Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro e Lei n.º 13-B/2021 de 5 de abril, realizou-se por 

videoconferência (Zoom), a reunião do Órgão Executivo, no dia 14 de abril de 2021, 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.  

 

Aprovação da Ata n.º 7/2021 

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 7, relativa à reunião realizada no dia 31 de março, a qual foi previamente distribuída por 

todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------- 

 

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

53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os seguintes assuntos:  

 

1. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Vale de Milhanos”, em Vila Verde 

de Ficalho – Requerente: Rui Miguel Racha Lanita 

2. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Rua 25 de Abril, n.º 2 e 

Rua António Machuco Janeiro, n.º 4 e 6 em Vale de Vargo - Requerente: Maria de Fátima Antunes 

Costa 

3. Declaração de caducidade do processo de licenciamento de obras de alteração na habitação, sita na 

Rua das Cruzes, n.º 1 em Serpa – Requerente: Irene da Conceição Nunes Mosca Almeida 

4. Alteração de constituição de regime de propriedade horizontal do prédio sito na Zona dos Armazéns, 

lote A em Serpa – Requerente: António Cigarrilha da Graça 

5. Empreitada de requalificação da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa – Proposta de 

adjudicação e minuta do contrato 

6. Proposta de aquisição de lote de terreno para habitação – Requerente: João Pedro Rosa dos Reis 

7. Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis – Quota de 2021 

8. Casa do Alentejo – Campanha autárquica de solidariedade Alentejana  

9. BAAL 17 – Companhia de Teatro – Pedido de apoio para arranjo de cobertura  

10. Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S.Bento – Pedido de subsidio  

11. Grupo Folclórico Os Chocalheiros de Vila Verde de Ficalho – Pedido de subsidio 

12. Grupo Coral Feminino As Ceifeiras de Pias – Pedido de subsidio 

13. Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival – Artigo 379D em Vila Nova de 

S.Bento  - Requerente: Charneca Velha – Sociedade Agrícola, Turística e Imobiliária  

14. Arranjo exterior do Centro Social S. Jorge e Sr.ª das Pazes, em Vila Verde de Ficalho 

15. Resumo Diário da Tesouraria  
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ORDEM DO DIA 

 

1. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Vale de Milhanos”, em Vila 

Verde de Ficalho – Requerente: Rui Miguel Racha Lanita 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 22 de março do 

corrente ano, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento de 

compartes decorrente da VENDA de Elisabete Ascensão Estradas Barradas Rodrigues e Álvaro da Silva 

Rodrigues, a Ricardo José Gonçalves Martins e a João David Folgado Gamboa, em partes iguais, do prédio 

misto denominado “Vale de Milhanos”, sito ao artigo rústico 20, da secção L, e com o artigo matricial urbano 

n.º1463, da freguesia de Vila Verde de Ficalho, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para 

os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. 
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2. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Rua 25 de Abril, n.º 2 

e Rua António Machuco Janeiro, n.º 4 e 6 em Vale de Vargo - Requerente: Maria de Fátima 

Antunes Costa 

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

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

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

necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, na sequência do requerimento de Maria de Fátima Antunes Costa, os Serviços 

Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado 

de 19 de fevereiro de 2021: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito. 
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3. Declaração de caducidade do processo de licenciamento de obras de alteração na habitação, 

sita na Rua das Cruzes, n.º 1 em Serpa – Requerente: Irene da Conceição Nunes Mósca Almeida 

Sobre este processo, através de informação datada de 1 do corrente mês de abril, a Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território informa que se encontra expirado o prazo de 10 dias úteis, sem que a requerente 

se tenha pronunciado.  

Tinha a requerente sido informada, através do nosso ofício de ref.ª 193, de 14-01-2021, que se encontrava 

expirado o prazo de um ano para requerer a emissão do alvará de licença de construção, estipulado em nosso 

anterior ofício ref.ª 8750, de 02-12-2019, e concedido o prazo de 10 dias úteis, para se pronunciar sobre a 

intenção da Autarquia declarar a caducidade do processo de licenciamento, em cumprimento do princípio de 

audiência de interessados.  

De acordo com o ponto 2, do artigo 71º 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 (Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

– RJUE), “A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de loteamento que não exija a 

realização de obras de urbanização, bem como a licença para a realização das operações urbanísticas 

previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do respetivo alvará ou, no caso 

da comunicação prévia e sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o efeito, 

determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação urbanística.”  

Conforme exposto no ponto 5 do artigo 71º 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, “As caducidades previstas no presente artigo 

devem ser declaradas pela câmara municipal, verificadas as situações previstas no presente artigo, após 

audiência prévia do interessado.”  

Assim, e nestes termos, propõem a declaração da caducidade do processo de licenciamento. ------------------- 
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 Deliberação  

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

do processo de licenciamento de obras de alteração interior numa habitação, sita na Rua das Cruzes, 

n.º 1, em Serpa, requerido por Irene da Conceição Nunes Mósca Almeida. ---------------------------------------- 

 

 

4. Alteração de constituição de regime de propriedade horizontal do prédio sito na Zona dos 

Armazéns, lote A em Serpa – Requerente: António Cigarrilha da Graça 

Em conformidade com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 26 

de março do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração da constituição 

em regime de Propriedade Horizontal do prédio urbano sito na Zona de Armazéns, Lote A, em Serpa, inscrito 

na matriz urbana sob o n.º1959-P da (extinta) Freguesia de Santa Maria, concelho de Serpa, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 675/19920603.  

O prédio urbano, com área total de 1200m2, área coberta de 557m2 e área descoberta de 643m2, é composto 

por dois edifícios de r/chão destinados a armazéns industriais e um anexo de apoio à atividade industrial, 

perfazendo duas frações autónomas, distintas, independentes e isoladas entre si, todas com saída para a via 

pública, reunindo as condições exigíveis para ser submetido ao regime de propriedade horizontal, conforme as 

frações que se descrevem:  

 

Fração A - Constituída por r/chão, com entrada pela Avenida dos Bombeiros Voluntários de Serpa,  

destinada à atividade industrial, composta por um armazém e uma zona descoberta.  

Área total da fração: 524 m2 (quinhentos e vinte e quatro metros quadrados)  

Área de implantação: 300 m2 (trezentos metros quadrados)  

Área bruta de construção: 300 m2 (trezentos metros quadrados)  

Área descoberta: 224 m2 (duzentos e vinte e quatro metros quadrados)  

Permilagem: 437‰  

 

Fração B - Constituída por r/chão, com entrada pela Avenida dos Bombeiros Voluntários de Serpa,  

destinada à atividade industrial, composta por um armazém, um anexo de apoio à atividade  

industrial e uma zona descoberta.  

Área total da fração: 676 m2 (seiscentos e setenta e seis metros quadrados)  

Área de implantação: 257 m2 (duzentos e cinquenta e sete metros quadrados)  

Área bruta de construção: 257 m2 (duzentos e cinquenta e sete metros quadrados)  

Área descoberta: 419 m2 (quatrocentos e dezanove metros quadrados)  

Permilagem: 563‰  

São comuns às Frações A e B: o solo, a cobertura, paredes e estrutura resistente. 

As frações autónomas A e B constituem unidades independentes, distintas e isoladas entre si, comunicando 

diretamente com o exterior, preenchendo, por conseguinte, os requisitos dos artigos 1414.º e 1415.º do Código 

Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Empreitada de requalificação da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa – Proposta de 
adjudicação e minuta do contrato 

De acordo com a informação do Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, datada de 7 do corrente mês de 
abril, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o relatório final, abaixo indicado, relativo à empreitada de 
requalificação da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa e nos termos do artigo 76º, nº 1 e artigo 148º, 
nos 3 e 4 do CCP, proceder à adjudicação à empresa Terraço da Cigarra - Construtora, Lda, no valor da proposta de 
186.534,39€ (cento e oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e quatro euros e trinta e nove cêntimos), ao qual acresce o 
IVA calculado à taxa legal em vigor.  
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Em cumprimento do artigo 98º, nº1, do citado diploma legal, na sua atual redação, foi ainda deliberado, por 
unanimidade, aprovar a respetiva minuta do contrato, abaixo indicada: 
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6. Proposta de aquisição de lote de terreno para habitação – Requerente: João Pedro Rosa dos 

Reis 

Em informação datada de 31 de março do corrente ano, os Serviços de Assessoria Jurídica da Autarquia, na 

sequência do interesse manifestado por João Pedro Rosa dos Reis, por documento E/3101/2021, datado de 

16/03, na aquisição do lote de terreno n.º 32 do Loteamento da Zona Nascente, em Serpa e na proposta de 

preço apresentada - 20.000,00€, prestam a seguinte informação: 

 

«Por deliberação de câmara, proferida em reunião realizada em 12/12/2018, foi fixado o valor 

35.000,00€ (trinta e cinco mil euros) deste lote de terreno, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 

3633, com a área de 340 m2, bem como de outos lotes de terreno que foram objeto de procedimento 

público, divulgado por edital nº 1/DAFRHJ/2019, que ficou deserto. 

Consultado o valor patrimonial atual verifica-se a atribuição de 19.942,64 euros. 

Informa-se ainda que, se verifica a existência de alguns interessados em obter informações sobre 

preços e condições de venda destes lotes, pelo que cabe à câmara deliberar sobre a venda por acordo 

direto e determinação do preço (manter o já fixado ou proceder à sua alteração). 

Face ao exposto deverá o assunto ser submetido a reunião de câmara, órgão competente para 
deliberar sobre a alienação de bens imóveis e determinação das respetivas condições, e preço, de 
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acordo com o disposto no artigo 33.º nº 1 g) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.» -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica 
acrescenta que, sendo competência da Câmara Municipal deliberar sobre a alienação de bens imóveis e 
determinação das respetivas condições e preço, tendo existido um procedimento público, no âmbito do qual foi 
publicitada a venda do lote pelo valor de 35 000,00€, afigura-se pouco adequado, efetuar a respetiva venda 
diretamente a um interessado por um valor significativamente inferior (20 000,00€) 
Não obstante, remete naturalmente para apreciação e decisão do Órgão Executivo. ---------------------------------- 
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 Intervenções 

Sobre o assunto, interveio o Sr. Vereador Manuel Soares para dizerem que concordam com a proposta de não 

aceitação do pedido de venda do lote pelo valor de 20.000€, por ser um valor substancialmente mais baixo em 

relação ao valor do procedimento público e até porque vem no seguimento daquilo que têm defendido no 

passado, em relação a situações de venda do património diretamente a um munícipe em especifico, pois 

consideram que o concurso público permite a igualdade de oportunidade para todos e salvaguarda o município.  

 

 Deliberação  

Sobre o assunto foi deliberado, por unanimidade, não aceitar a proposta do Sr. João Pedro Rosa dos 

Reis para aquisição do lote 32 da Zona Nascente, pelo valor de 20.000€, considerando que se trata de 

um valor substancialmente inferior ao valor definido no procedimento público. ---------------------------------- 

 

 

7. Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis – Quota de 2021 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 26 de março do corrente ano, submete a 

deliberação de câmara, a quotização anual do município de Serpa, para 2021, e na qualidade de membro da 

Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis (RPMS), de 2226,16 euros, quota estabelecida com base na 

participação de 0,011% do(s) município(s) nos impostos do estado em 2021 (no caso do município de Serpa: 

1484,11 euros), acrescida da quotização extraordinária de 50% para elaboração do ATLAS da Saúde (742,05 

euros), num total orçamental da RPMS de134.922,34 euros.  

 

No plano de atividades da RPMS e Orçamento para 2021, que foi distribuído por todos os eleitos, para 

conhecimento, consta a continuidade dos objetivos traçados para o mandato autárquico 2017/2021, com 

destaque para o VIII Fórum e para o ATLAS da Saúde. As ações enquadram-se numa perspetiva de futuro do 

movimento cidades saudáveis da OMS, com 4 eixos de intervenção prioritários: 

1- Fortalecer o eixo as parcerias 

2- Reforçar o trabalho intermunicipal rentabilizando recursos e promovendo o crescimento consolidado da 

rede 

3- Promover e dinamizar projetos e iniciativas agregadores da intervenção em rede 

4- Continuar a investir nas redes de comunicação, informação e formação. 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, a Sr. Vereadora Odete Borralho começou por dizer que a Câmara Municipal faz parte da 

Rede há já alguns anos e há cerca de dois anos houve a apresentação do projeto para ser elaborado um Atlas 

da Saúde, que tem como objetivos, não só fazer um diagnóstico total em termos de saúde, mas também definir 

linhas de ação locais na área da saúde e cujo valor ronda os 135.000€, em que grande parte desta verba foi 

conseguida através de uma candidatura. Foi proposto aos municípios que fazem parte desta Rede, uma 

pequena subida do valor da sua quota durante dois anos, que no nosso caso, seria mais 742,05€. Considera 

que este é um projeto interessante, numa altura em que se fala na descentralização de competências na área 

da saúde.  

O Sr. Vereador Manuel Soares perguntou se já existe data definida para a apresentação desse Atlas da Saúde, 

tendo a Sr.ª Vereador Odete respondido que, devido à pandemia, a fase de inquéritos do projeto, elaborado 
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pela Universidade de Coimbra, teve de ser alterada e por isso a calendarização da execução também sofreu 

alterações, contudo, o que continua previsto é que a apresentação do Atlas seja feita em 2022. ------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da 

quotização para a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, no valor de 2.226,16 € (dois mil, duzentos 

e vinte e seis euros e dezasseis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

8. Casa do Alentejo – Campanha autárquica de solidariedade Alentejana  

Solicita-nos a Casa do Alentejo, em carta datada de 3 de fevereiro do corrente ano, como forma de apoio e 

manifestação de solidariedade, face à situação de dificuldades financeiras que esta associação está a passar, 

a possibilidade de alteração da quota anual para um valor mais elevado. 

Considerando que a Casa do Alentejo é a insubstituível embaixada do povo alentejano em Lisboa, sendo de 

destacar o seu contributo para a dinamização e valorização desta região e para este grande desígnio comum 

que é o reconhecimento da força do Alentejo, das suas gentes e cultura; 

Considerando também o seu importante papel na discussão dos problemas da região, com destaque para as 

muitas iniciativas que promove e que tem apoiado, como é o caso do Congresso do Alentejo ou a defesa e 

promoção da Cante Alentejano, um dos nossos maiores bens patrimoniais, tendo sido uma das entidades que, 

desde a primeira hora, se associou ao Município de Serpa no processo de candidatura do Cante  Alentejano a 

Património Cultural Imaterial da Humanidade, que culminou com a decisão da Unesco, a 27 de novembro 2014;                                                                                                                                                                                                             

Considerando ainda as estreitas relações de colaboração mutuas no quadro das iniciativas promovidas pelo 

município, como é o caso da promoção em Lisboa da Feira de Queijo do Alentejo e das iniciativas do Cant`fest, 

entre muitas outras;                                                           

Propõe-se que, além de outros possíveis apoios que a Câmara venha a decidir, se aumente o valor da quota 

que atualmente é de 550,00€ para 1.200,00€ anuais. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente disse que a Casa do Alentejo tem vindo a contactar as Câmaras Municipais e as CIM’s para 

expor a sua situação e verificar a possibilidade de apoio por parte dos municípios. Refere ainda a importante 

da Casa do Alentejo, o grande investimento na recuperação do edifício e o grande número de pessoas que lá 

trabalha, sendo a nossa Câmara um dos principais utilizadores, quer na realização de iniciativas e divulgação 

das mesmas e do ponto de vista logístico é um grande apoio na zona de Lisboa, que normalmente consegue-

se obter refeições muito mais baratas para os grupos corais e outros participantes nos eventos que a Câmara 

organiza.  

 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares começou por dizer que concorda com muito do que foi dito 

e todos têm consciência das dificuldades da Casa do Alentejo, que é emblemática, é uma embaixada do 

Alentejo em Lisboa e compete-nos a todos nós ajudar neste momento difícil, mas a dúvida que se coloca é se 

o aumento de quota é para continuar indefinidamente ou se é apenas neste período de crise e se depois 

voltando à situação inicial, depois de alguma autossustentabilidade, a situação reverte.  

 

O Sr. Presidente disse que a proposta de aumento da quota é por tempo indeterminado, pois a quota de 550€ 

não é aumentada há muitos anos e entendeu-se que seria razoável apoiar em 100,00 por mês esta entidade.  
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de apoio à Casa do Alentejo, 

procedendo ao aumento da quotização anual para 1.200,0€ (mil e duzentos euros). --------------------------- 

 

 

9. BAAL 17 – Companhia de Teatro – Pedido de apoio para arranjo de cobertura  

Através de carta datada de 23 de fevereiro do corrente ano, a BAAL 17, de acordo com as clausulas 2.ª e 4.ª 

do protocolo para cedência de edifício, celebrado entre a Câmara Municipal de Serpa e aquela Companhia de 

Teatro (deliberação da reunião da Câmara Municipal de 3 de fevereiro de 2021), informam sobre o elevado 

estado de degradação da cobertura do edifício, sito na Rua de Nossa Senhora, n.º 6 em Serpa, que se degradou 

bastante neste inverno, ameaçando ruir em alguns pontos do edifício e colocando em causa a integridade da 

estrutura, em determinadas zonas do 1.º andar. 

Solicitam o apoio da autarquia para a reparação do mesmo e apresentam três orçamentos para arranjo da 

referida cobertura: 

 Seleiro Dias – Construção e Engenharia (Serpa) – 36.773,45€ + IVA 

 D.R.A. – Unipessoal, Lda (Vila Nova de S.Bento) – 39.412,00€ + IVA 

 Sebastião Nolasco – Construção Civil, Lda (Serpa) – 40.520,00€ + IVA 

 

Com base no protocolo de cedência do edifício, o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, 

propõe a atribuição de subsídio no valor de 30 000,00€ (trinta mil euros). ------------------------------------------------- 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 23434/2021. ---------------------------------- 

 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente que informou que a BAAL está a trabalhar numa candidatura para 

reabilitação do edifício, e já têm os estudos prévios, e estão a avançar com o assunto para, caso venha a surgir 

uma oportunidade, candidatarem-se a um financiamento. Em relação ao apoio solicitado, diz que, se não se 

avançar agora com essa reparação da cobertura, mais tarde o valor a investir para essa obra será maior, porque 

a degradação vai-se acentuando e poderá haver prejuízos maiores e além de ser um apoio à entidade, que 

considera razoável, é também um investimento na recuperação de património da autarquia. A reparação da 

cobertura vai permitir que começam a utilizar o edifício, não será nas melhores condições, mas já poderá ser 

utilizado.  

 

Interveio o Sr. Vereador Manuel Soares que começou por dizer que se trata de um edifício comprado há pouco 

tempo e que custou quase 100.000€ e desconhecendo quem foram os técnicos que se deslocaram ao edifício 

antes da sua aquisição, para verificar as condições de conservação do mesmo, mas os problemas da cobertura 

já existiriam. A clausula 4.ª do protocolo, estabelece que a responsabilidade de conservação do edifício é da 

BAAL e qualquer intervenção deverá ser sujeita a aprovação da Câmara, mas o que está em apreciação não é 

um pedido de aprovação, mas sim um pedido de financiamento da Câmara e trata-se de um valor que 

corresponde a mais de 30% do valor de aquisição do imóvel. Por isso, ou no momento da avaliação do imóvel, 

antes da sua aquisição, o valor não foi devidamente aferido ou então não foram verificadas estas circunstâncias 

e agora temos um problema, que será a Câmara a resolver, mas os eleitos do PS não se irão associar a esta 

solução.  

 

O Sr. Presidente referiu que o imóvel foi adquirido por 80.000€ e até consideravelmente abaixo do seu real 

valor, por isso considera-se que foi um excelente negócio e houve várias visitas e avaliações ao imóvel e 
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sabíamos que havia algumas questões, nomeadamente na cobertura, mas apresentam esta proposta de apoio 

de 30.000€ porque consideram que é um investimento num património municipal e também um investimento 

cultural, dando mais condições à BAAL 17 para desenvolver a sua atividade.  

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que percebe que a intervenção seja no património da câmara, mas existe 

um protocolo e os protocolos são para cumprir, tendo o Sr. Presidente respondido que o protocolo é para a sua 

utilização futura, mas deve-se ceder um edifício a uma entidade nas devidas condições e ele deve mante-lo.  

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos 

do PS e quatro votos a favor dos eleitos da CDU, atribuir à Companhia de Teatro BAAL 17, um subsidio 

no valor de 30.000€ (trinta mil euros), para apoio no arranjo da cobertura do edifício sito na Rua de 

Nossa Senhora, n.º 6 em Serpa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S.Bento – Pedido de subsidio  

Na sequência do pedido do Rancho de Cantadores e de acordo com a proposta da Casa do Cante, datada de 

8 do corrente mês de abril, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir ao 

Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S.Bento, um subsidio, referente ao ano de 2020, no valor de 

1.000,00€ (mil euros), para apoio na aquisição de guarda roupa (peças de traje domingueiro). 

A Unidade de Gestão Financeira, procedeu ao respetivo cabimento n.º 23446/2021. -------------------------------- 

 

 

11. Grupo Folclórico “Os Chocalheiros” de Vila Verde de Ficalho – Pedido de subsidio 

Na sequência do pedido do grupo folclórico e de acordo com a proposta da Casa do Cante, datada de 8 do 

corrente mês de abril, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir ao 

Grupo Folclórico “Os Chocalheiros” de Vila Verde de Ficalho, um subsidio, referente ao ano de 2020, no valor 

de 1.000,00€ (mil euros), para apoio na aquisição de novos chocalhos e fardamento.  

A Unidade de Gestão Financeira, procedeu ao respetivo cabimento n.º 23448/2021. ---------------------------------- 

 

12. Grupo Coral Feminino As Ceifeiras de Pias – Pedido de subsidio 

Na sequência do pedido de apoio do grupo coral para a manutenção do seu espaço/sede, nomeadamente no 

reforço de segurança ao nível de portas e janelas e aquisição de uma nova porta e de acordo com a proposta 

da Casa do Cante, datada de 8 do corrente mês de abril, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, o Órgão Executivo deliberou, 

por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral Feminino As Ceifeiras de Pias, um subsidio, referente ao ano de 2020, 

no valor de 1.000,00€ (mil euros). 

A Unidade de Gestão Financeira, procedeu ao respetivo cabimento n.º 23447/2021. ---------------------------------- 
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13. Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival – Artigo 379D em Vila Nova de 

S.Bento  - Requerente: Charneca Velha – Sociedade Agrícola, Turística e Imobiliária  

O assunto em epígrafe foi objeto de deliberação da Câmara Municipal, na reunião de 17 de fevereiro do corrente 

ano. Através de informação datada de 1 do corrente mês de abril, a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos 

solicita nova apreciação do assunto, dado que o prédio rustico foi indevidamente identificado na carta (379 D 

substitui o prédio rustico 377 D1) e emitem o seguinte parecer:  

 

«Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação 

em vigor) 

Carta de Ordenamento 

- Cursos de água e albufeiras existentes/previstas; 

- Espaços Agrossilvopastoris (predominantemente); 

- Espaços agrícolas de regadio; 

- Sítios arqueológicos e outros bens culturais imoveis inventariado. 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Ecológica Nacional; 

- Reserva Agrícola Nacional; 

- Domínio Publico Hídrico; 

- Sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou exemplares isolados; 

- Rede elétrica de média/baixa tensão. 

 

Sem prejuízo das Servidões e Restrições de Utilidade Pública identificadas na Carta de Condicionantes, que 

devem ser objeto de parecer pelas Entidades competentes, nomeadamente pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional / Agência Portuguesa do Ambiente, pela Entidade Regional da Reserva Agrícola e 

pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, o pedido apresentado é considerado viável, ao abrigo 

do estabelecido em PDM para a categoria de solos em causa.  

Nota: quer o pedido quer o parecer do Município, diz apenas respeito ao arranque de “olival”.» ------------------ 

 

 Deliberação  

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

este assunto na reunião realizada no dia 17 de fevereiro de 2021 e concordar com o parecer técnico, 

acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque e posterior plantação de olival no prédio 379D, de 

Vila Nova de São Bento.  

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------ 

 

 

14. Arranjo exterior do Centro Social S. Jorge e Sr.ª das Pazes, em Vila Verde de Ficalho 

Em reunião de câmara de 14 de outubro de 2020, foi deliberado o apoio para a execução dos arranjos exteriores 

do Centro Social S. Jorge e Sr.ª das Pazes. A obra divide-se em duas fases sendo que, na primeira fase, o 

valor estimado é de 11 250€, e na segunda fase o valor estimado é de 61 126,40€, fazendo um valor total para 

a execução de 72 376,40€. 
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Face ao exposto e considerando que já foi deliberado o apoio da execução da 1.ª fase, propõe-se o apoio para 

a execução da 2.ª fase no valor de 61 126,40€. 

Aos valores indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar o Centro Social de S.Jorge e N.ª Sr.ª 

das Pazes, na conclusão dos arranjos exteriores, mediante cedência de materiais, com um custo estimado de 

61.126,40€ (sessenta e um mil, cento e vinte e seis euros e quarenta cêntimos), a acrescer o IVA à taxa legal 

em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 66, referente ao dia 13 de abril 

de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 852.976,28€ (oitocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e 

setenta e seis euros e vinte e oito cêntimos) e 24.468,10€ (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e oito 

euros e dez cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente.  

 

 

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

esta semana, será adjudicada a obra de retirada do amianto da escola de Vila Nova de S.Bento e no mês de 

maio será adjudicada a obra para a escola Abade Correia da Serra. 

Relativamente à situação da Covid no concelho, diz que houve um ligeiro aumento, com mais dois casos no 

dia de ontem e já houve informação do centro de saúde que o processo de vacinação irá continuar, mas com 

algumas alterações na estratégia, com a desativação progressiva das salas que a Câmara tinha cedido, mas 

continua a ser requisitado o apoio logístico do município, muito em particular de alguns funcionários da 

autarquia que têm participado neste processo e que têm sido uma mais valia com a sua experiência.  

 

Seguiu-se o Sr. Vereador António Mariano para levantar uma questão relacionada com as passadeiras da Rua 

António Sérgio, em Pias. Na primeira sessão da Assembleia Municipal, no anterior mandato, levantou a questão 

desta passadeira, que tinha sido colocada recentemente, que na altura, era junto ao restaurante do Sr. António 

Trindade e considerou que a passadeira fazia barragem, devido ao mau escoamento e nas noites de muita 

chuva, o próprio Presidente da Junta de Freguesia, na altura o Sr. José Augusto, tinha que retirar as grelhas 

para permitir o escoamento da água. Todo este inverno, as referidas grelhas estiveram inclinadas, o que causa 

alguns problemas aos transeuntes e é perigoso, porque devido ao fosso, mesmo pequeno, qualquer pessoa 

pode colocar um pé e magoar-se e por outro lado, muitas vezes as grades ficam no passeio e pode levar a 

quedas. Já se passou o anterior mandato e tinha sido dito pelo Presidente da Junta que os técnicos da Câmara 

iriam deslocar-se ao local para resolver o assunto, mas o facto é que ainda continua por resolver o problema. 

Recentemente, ficou ainda mais estupefacto, aquando do arranjo das duas passadeiras junto à escola, 

aconteceu a mesma situação, embora um pouco mais estreita, mas existe uma abertura e já viu uma criança 

meter lá o pé e só não se magoou, devido ao tamanho pequeno do seu pé. Questiona se esta será uma situação 

para resolver, se o assunto vai ser repensado.  

Diz ainda que se passou o ano de 2020 e talvez por causa da pandemia, mas as obras que estavam previstas 

para o edifício das antigas instalações da UCP de Pias ficaram suspensas e como na altura o Sr. Presidente 
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disse que iriam reformular o projeto, que ficaria uma obra menos dispendiosa, gostaria de saber se existe 

alguma data prevista para se iniciarem essas obras. 

Termina a sua intervenção, referindo-se à ultima reunião pública do Órgão Executivo, para dizer que, mais uma 

vez, alguns munícipes que assistem à reunião, mantêm-se com a câmara do computador desligada, não 

sabendo os eleitos o que se passa, se por exemplo, a reunião está a ser divulgada publicamente por esse 

participante, o que considera que é incómodo, pois todos os participantes deveriam estar a assistir com a 

câmara ligada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Referindo-se a esta ultima questão, o Sr. Presidente disse que temos que melhorar nesse aspeto, aliás assunto 

também já abordado pelo Vereador Manuel Soares numa anterior reunião da câmara, sugerindo até a criação 

de algumas regras para o funcionamento das reuniões públicas por videoconferência (Zoom). Não se aprovou 

nada ainda nesse sentido, mas quando se realizar a nossa próxima reunião pública, além das indicações que 

já são dadas aos participantes, para que se identifiquem com o seu nome, tal como consta do email onde 

solicitam o link, iremos também solicitar que, quando estejam presentes na reunião, se mantenham 

normalmente, com a câmara ligada. Se a pessoa pretender ausentar-se por algum tempo, pode faze-lo e solicita 

depois novamente a sua admissão na reunião, ou se não quiser assistir logo às 17h30 e quiser entrar na reunião 

mais tarde, também pode fazer isso, solicitando a sua admissão quando lhe for conveniente, tal como acontece 

com as reuniões presenciais, em que a pessoa pode chegar no decorrer da reunião, quando for mais oportuno 

para ela, mas enquanto estiver a assistir à reunião, deve faze-lo nas devidas condições.  

Em relação às antigas instalações da UCP, diz que ainda não há data prevista para inicio das obras e até 

porque, com a aprovação das candidaturas da Casa da Memória, do Mercado e da Taberna dos Camponeses, 

estas obras têm prioridade, para se cumprir os prazos e não se correr o risco de perder o financiamento.  

Em relação às ultimas passadeiras que se fizeram, houve uma articulação com a Junta de Freguesia, em que 

a Câmara fez uma parte da obra e a Junta fez outra, mas se as grelhas estão normalmente tiradas neste tipo 

de passadeira, isso não é conveniente e terá que se pensar noutra solução. --------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Manuel Soares para solicitar informação sobre a situação do processo do Centro 

Tecnológico Agroalimentar, tendo o Sr. Presidente referido que, independentemente da aprovação dos 

empréstimos, o procedimento terá que abrir num curto prazo, porque não se pode perder a oportunidade e 

explicou ainda sobre as estratégias da CCDRA relativamente às candidaturas e as possibilidades de se avançar 

para esta obra, tentando conciliar a situação da aprovação do empréstimo e a respetiva candidatura. Quanto à 

aprovação do empréstimo por parte do Tribunal de Contas, refere que a Câmara está a tentar resolver a 

situação, nomeadamente no que diz respeito aos documentos solicitados pelo Tribunal.  

 

Reportando-se a uma informação do Sr. Presidente de que na área da educação, a taxa de financiamento tinha 

subido para 100%, o Sr. Vereador Manuel Soares pergunta se, em relação à Escola Secundária de Serpa, 

poder-se-á incluir o projeto, não estando ainda a obra iniciada.  

O Sr. Presidente respondeu que, para já, o que temos é que fazer a candidatura, que só pode ser submetida 

após a assinatura do protocolo e segundo informação que obteve é que, as despesas até final de abril, os 

pedidos de pagamento na área da requalificação das infraestruturas, eram a 100%, incluindo as obras de 

retirada do amianto e sobre a obra da escola secundária, foi dito que ainda não tinham resposta para isso, 

porque essas candidaturas seriam diferentes. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: 

 

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Vale de Milhanos”, em Vila Verde 

de Ficalho – Requerente: Rui Miguel Racha Lanita 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/999, de 16/12 ao prédio sito na Rua 25 de Abril, n.º 2 e 

Rua António Machuco Janeiro, n.º 4 e 6 em Vale de Vargo - Requerente: Maria de Fátima Antunes 

Costa 

 Declaração de caducidade do processo de licenciamento de obras de alteração na habitação, sita na 

Rua das Cruzes, n.º 1 em Serpa – Requerente: Irene da Conceição Nunes Mosca Almeida 

 Alteração de constituição de regime de propriedade horizontal do prédio sito na Zona dos Armazéns, 

lote A em Serpa – Requerente: António Cigarrilha da Graça 

 Empreitada de requalificação da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa – Proposta de 

adjudicação e minuta do contrato 

 Proposta de aquisição de lote de terreno para habitação – Requerente: João Pedro Rosa dos Reis 

 Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis – Quota de 2021 

 Casa do Alentejo – Campanha autárquica de solidariedade Alentejana  

 BAAL 17 – Companhia de Teatro – Pedido de apoio para arranjo de cobertura  

 Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S.Bento – Pedido de subsidio  

 Grupo Folclórico Os Chocalheiros de Vila Verde de Ficalho – Pedido de subsidio 

 Grupo Coral Feminino As Ceifeiras de Pias – Pedido de subsidio 

 Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival – Artigo 379D em Vila Nova de 

S.Bento  - Requerente: Charneca Velha – Sociedade Agrícola, Turística e Imobiliária  

 Arranjo exterior do Centro Social S. Jorge e Sr.ª das Pazes, em Vila Verde de Ficalho 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16h30, 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 
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Anexos da Ata n.º 8/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 14 de abril de 2021 

 
 
 
ANEXO 1 – Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival – Artigo 379D em Vila Nova de 

S.Bento  - Requerente: Charneca Velha – Sociedade Agrícola, Turística e Imobiliária  

 

 

 

 

 


