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ATA N.º 22/2021 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 27 de outubro de 2021 

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

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 22/2021 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 27 de 

outubro de 2021, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 40.º da Lei n.º75/2013, 

de 12 de setembro. 

 
Aprovação da Ata n.º 21/2021 

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 21, relativa à reunião realizada no dia 20 de outubro, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. Feitas as alterações sugeridas pelos Srs. Vereadores Francisco Godinho e Tomé 

Panazeite, foi a ata 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. 15.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

2. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Pedido de isenção de pagamento de taxas 

3. Parecer sobre direito de preferência – Lote A da Zona dos Armazéns, em Serpa 

4. Pedido de correção de alvará de loteamento n.º 1/2021 

5. Proposta de venda de lote de terreno à empresa Braingaming, Unipessoal, Lda 

6. Licença de recinto improvisado – Requerente: Lídia Maria Batista da Ascensão  

7. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA  

 

1. 15.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Tomé Panazeite questionou sobre a passagem de verbas de uma rubrica 

para outra, se são alterações ocasionais e quais os motivos sobre a necessidade de fazer este reforço, tendo 

a Sr. Vereadora Ana Moisão solicitado também mais esclarecimentos sobre esta alteração ao Orçamento.  

 

O Sr. Presidente respondeu que irá solicitar aos respetivos serviços, que prestem informação mais detalhada 

sobre o assunto, para posterior informação aos eleitos. ------------------------------------------------------------------------ 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e do CHEGA, nos termos 

do artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. 

Presidente, em 18 de outubro, respeitante à 15ª alteração ao Orçamento da Câmara Municipal:  
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2. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Pedido 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, a seguinte entidade: 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

 
Agrupamento de escolas  

n.º 2 de Serpa  

 
14119 

2021.10.18 

Iniciativa cultural e 
recreativa “Can we go 

back? This is the moment” 
(Pavilhão multiusos de 
Serpa) 23 de outubro 

 
 

Ruido 

 
 

20,00 € 

 

 

3. Parecer sobre direito de preferência – Lote A da Zona dos Armazéns, em Serpa 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica, que se transcreve:  

 

«Face ao pedido formulado por António Cigarilha da Graça e Maria José Cigarilha Graça Catarino, 

representados pela solicitadora Tânia Ângelo, por E/14313/2021, de 21/10, é feita a seguinte apreciação: 

 

1- Do pedido  

Os requerentes, na qualidade de proprietários e legítimos possuidores da fração autónoma designada pela 

letra B, destinada a armazém, informam que pretendem vender, pelo preço de € 56.000,00 (cinquenta e seis 

mil euros) essa  fração autónoma que faz parte do prédio urbano constituído em propriedade horizontal, sito 

no Pelame, Zona de Armazéns, lote A, sito em Serpa, União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria), descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 675/19920603, indicam o 

interessado no negócio a realizar e solicitam ao Município de Serpa que se pronuncie sobre o exercício do 

direito de preferência, ao abrigo do disposto no artigo 416º do Código Civil. 

 

2- Situação do lote  

O Lote de terreno sito no Pelame, denominado lote A, foi alienado pelo Município de Serpa em 23/07/1992, 

por escritura lavrada no livro de notariado privativo nº 91, de folhas 54 a 56, a António Batista Graça, casado 

com Ana Isabel Cigarilha e Francisco Manuel Cigarilha Graça, casado com Maria Teresa Cachopo Pós–de-

Mina Graça, foi edificada uma construção, foi aprovada a alteração de constituição de regime de propriedade 

horizontal do prédio, em reunião de câmara realizada em 14 de abril de 2021 e a fração autónoma B, 

encontra-se inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 4201,cujo titular é António Batista Graça –cabeça de 

casal de herança e os ora requerentes são filhos de António Batista Graça e de Ana Isabel Cigarilha, já 

falecidos, embora não tenham feito essa prova. 

 

3.Decisão a tomar 

Apreciado o pedido, tendo em consideração a situação do prédio construído e o preço proposto de venda, 

afigura-se que não existe interesse no exercício do direito de preferência por parte da câmara municipal. 

Não havendo interesse em exercer o direito de preferência na compra do mencionado prédio, pelo preço 

proposto, e atenta a situação do mesmo, cabe ao órgão executivo pronunciar-se nesse sentido e autorizar a 
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respetiva venda, por esse preço, ao abrigo do disposto no artigo 33º nº1 g) do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.» ---------------------- 

 

 Deliberação  

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

direito de preferência na venda da fração autónoma designada pela letra B, da Zona dos Armazéns, em 

Serpa, ora identificado, pelo preço proposto de € 56.000,00 (cinquenta e seis mil euros). -------------------- 

 

 

4. Pedido de correção de alvará de loteamento n.º 1/2021 (Estrada da Providência, em Serpa) 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 22 do corrente mês de 

outubro, informa que, de acordo com pedido apresentado pelo Coordenador de Projeto da Operação de 

Loteamento, no âmbito do Processo n.º 04/2028/84, foi identificado um lapso no quadro de áreas do 

loteamento que resultou num erro material de leitura da área total de lotes. 

O lapso resulta da representação às centésimas do valor numérico das áreas de cada lote, que continham 3 
algarismos significativos, estando o 3º oculto. 
 
A correção em causa, não altera quaisquer valores de áreas ou parâmetros aprovados, apenas harmoniza os 
valores (representação às centésimas) “área total de lotes”, em ambos os quadros onde este é referido. 
 
Analisado o pedido verifica-se, que se trata da mera correção de um erro de cálculo, revelado no próprio 
contexto da declaração, motivado por arredondamento matemático, tendo sido manifestado pelo autor do erro 
a divergência entre o que foi anteriormente declarado e o que efetivamente se pretendia declarar. 
 
Atendendo à natureza do erro, importa proceder à mera retificação, a praticar pela entidade que detém a 
competência para a pratica do ato inicial, pelo que se propõe que o presente seja encaminhado para Reunião 
de Câmara. 
 
Assim, propõem que se proceda à retificação da deliberação de Reunião de Câmara de 22/09/2020 e 
subsequente correção ao alvará nº01/2021, de forma a que, no quadro de áreas onde constava: 
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Passe a constar: 
 

 
 
Harmonizando assim o valor com o que se encontra descrito no Quadro Urbanimetrico, para o campo “ÁREA 

TOTAL DOS LOTES” 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a correção do Alvará 

n.º1/2021, respeitante ao Loteamento da Estrada da Providência, em Serpa, de Frederico Borralho, 

Unipessoal, Lda, cujas obras de urbanização foram aprovadas na reunião de 22 de setembro de 2020.  
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5. Proposta de venda de lote de terreno à empresa Braingaming, Unipessoal, Lda 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que, por 

deliberação do órgão executivo, proferida em reunião ordinária realizada em 26/05/2021, foi aprovado o 

destaque de parcela de terreno do prédio rústico propriedade do Município de Serpa, denominado “Courelas 

da Eira”, inscrito na matriz sob o artigo 127, Seção 1E da União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria), com a área de 1300m2, que confronta a Norte  e Poente com o próprio prédio rústico inscrito na 

matriz sob o artigo 127, Seção 1E; a Sul com a Avenida dos Bombeiros Voluntários de Serpa; a Nascente 

com o proprietário do lote 1. 

 

Participado o prédio no Serviço de Finanças, resultante do destaque, para inscrição na matriz foi-lhe atribuído 

o artigo 4197, União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), e o valor patrimonial de €116.450,00 

e, efetuado o registo na Conservatória do Registo Predial de Serpa foi o mesmo desanexado para formar o 

nº2651/20210916. 

 

Considerando o interesse manifestado pela empresa Braingaming, Unipessoal, Lda., contribuinte 510 027 

369, na aquisição de parcela de terreno com a área de 1300 m2, contígua ao seu prédio, sito na Avenida dos 

Bombeiros Voluntários de Serpa, para desenvolvimento de sua atividade, é proposta a venda do lote de 

terreno ora identificado, destinado a construção, pelo preço de €22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos 

euros). 

Na composição do preço proposto, foi considerado o valor de 0,30€/metro quadrado, conforme deliberação da 

Câmara Municipal de Serpa de 14 de setembro de 2006, as benfeitorias existentes no prédio, sua afetação e 

atual estado de degradação, bom como o apoio ao desenvolvimento das atividades económicas que se visa 

prestar com a alienação de terrenos para esse fim. 

 

Mais se informa que, a alienação dos lotes de terreno destinados a atividade industrial, tem sido efetuada 

com a introdução de cláusulas que estipulam condições especiais, conforme previsto no artigo 503.º do 

Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, em vigor, publicado no Diário da República,2ª 

série, nº 107, de 02 de junho, que se transcreve: 

 

“1- A alienação de lotes e respetiva construção é proibida no decurso de 10 anos subsequentes à data da 

celebração da respetiva escritura pública de compra e venda com a Câmara Municipal, salvo casos de 

força maior a apreciar por esta. 

2- Decorrido o prazo previsto no número anterior e durante 10 anos imediatamente subsequentes, o 

valor da venda dos lotes e respetiva construção é fixado por uma Comissão Arbitral, constituída por 

um representante do Serviço de Finanças de Serpa, um representante da Câmara Municipal e um 

representante do alienante. 

3- A Câmara Municipal goza sempre do direito de preferência na alienação e respetiva construção.” 

 

É ainda estipulado o prazo de 3 anos para conclusão das obras que pretende executar e a possibilidade de 

reversão do lote de terreno à titularidade da Câmara Municipal de Serpa, em caso de incumprimento, com 

perda de todas e quaisquer benfeitorias nela realizadas e de 30% do respetivo valor, conforme previsto nos 

artigos 501º e 505º do mencionado Código de Regulamentos. 
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Cabe ao órgão executivo, deliberar sobre a venda do mencionado lote de terreno nas condições ora 

propostas em conformidade com o disposto no artigo nº 33º nº 1, alínea g) do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as atualizações em vigor, que se transcreve: 

“Compete à câmara municipal: 

g) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG”. 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, alienar à empresa Braingaming, Unipessoal, Lda., o 

lote de terreno, ora identificado, com a área de 1300 m2, contígua ao seu prédio, sito na Avenida dos 

Bombeiros Voluntários de Serpa, para desenvolvimento de sua atividade, destinado a construção, 

pelo preço de €22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos euros), nas condições propostas no parecer 

técnico, acima transcrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Licença de recinto improvisado – Requerente: Lídia Maria Batista da Ascensão  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que a requerente Lídia Maria Batista da 

Ascensão pretende a emissão de licença de recinto improvisado, para a realização de “Espetáculo Musical”, 

no dia 30 de outubro do presente ano, com início às 16h00 e término às 02h00 do dia seguinte, junto ao Café 

Escondidinha (Rua da Boa Esperança, em Vale de Vargo). 

De acordo com o Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, 

de 29/09, no seu artigo 14º e seguintes, verifica-se que, face ao evento, o pedido foi instruído com os 

elementos necessários, à exceção do plano de evacuação, no entanto, trata-se de um espaço aberto. 

 

De notar, que o pedido vem acompanhado de declaração da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento 

e Vale de Vargo, não vendo inconveniente no corte de trânsito e na utilização do espaço público, para a 

realização do espetáculo.  

 

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

n.º309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29/09, ou seja, prevê-

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

analisa o pedido e sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente 

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

despacho de aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

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

Deverá o requerente ser alertado para a necessidade de dar cumprimento as diretrizes da DGS aplicáveis ao 

evento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

recinto improvisado, para a realização de “Espetáculo Musical”, no dia 30 de outubro do presente ano, 

junto ao Café Escondidinha (Rua da Boa Esperança, em Vale de Vargo), devendo cumprir-se as 

diretrizes da Direção Geral de Saúde, aplicáveis a este evento. --------------------------------------------------------- 
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7. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 202, referente ao dia 26 de 

outubro de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.175.085,78€ (dois milhões, cento e setenta e cinco 

mil, oitenta e cinco euros e setenta e oito cêntimos) e 53.074,65€ (cinquenta e três mil, setenta e quatro euros 

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

respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, começou por intervir a Sr.ª Vereadora Paula Pais para 

questionar sobre as obras que estão a decorrer na Rua da Bica, em Vila Verde de Ficalho, no sentido de 

saber para quando está previsto o inicio da segunda fase dessa obra.  

 

O Sr. Presidente disse que têm existido alguns problemas com a empresa a quem foi adjudicada essa obra e 

referiu ainda que, no futuro, prevê-se que venham a surgir problemas com outras obras, dado que tiveram 

como base determinados valores, mas a pandemia veio agravar os custos dos materiais e será necessário 

proceder a acertos em muitos dos projetos já lançados. ----------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho acrescentou que, de facto, aproxima-se uma época complicada e esta 

empresa que está a executar a obra da Rua da Bica, tem sido difícil a vários níveis e agora que foi concluída 

a primeira fase, estamos em condições de prosseguir para a segunda fase e já foi marcada para a próxima 

sexta feira uma reunião em Vila Verde de Ficalho, com o empreiteiro, os técnicos que acompanham a obra e 

vai ser convidada a estar presente nessa reunião a Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de 

Ficalho, para se trabalhar de forma concertada e definir a melhor forma de se avançar para a segunda fase 

da obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que é assim que se deve trabalhar, que deve existir essa articulação e 

ouvir a opinião dos mais interessados nos assuntos e referiu ainda que lhe chegaram por parte de alguns 

munícipes, criticas sobre o estado de limpeza e conservação do cemitério de Serpa e lembra que, no anterior 

mandato, apresentou uma proposta para a requalificação da zona de acesso ao cemitério, nomeadamente a 

construção de uma via pedonal, para facilitar a circulação das pessoas, principalmente as mais idosas que 

muitas vezes se deslocam a pé. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente informou que a autarquia está a trabalhar na possibilidade de ampliação do cemitério e 

requalificação da zona envolvente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para dizer que recebeu algumas mensagens de munícipes sobre o 

horário das reuniões públicas da Câmara Municipal e coloca a possibilidade de se alterar o horário para as 

19h00, para permitir que os munícipes que saem do trabalho mais tarde, possam assistir às reuniões.  

 

O Sr. Presidente disse que é uma proposta a ser discutida por todos, alertando, no entanto, para o 

prolongamento no tempo da análise dos assuntos da ordem de trabalhos, o que poderá tornar tardio o 
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período de intervenção do público, mas poderá ser analisado o assunto, também no âmbito das propostas 

que já tinha solicitado para a eventual alteração do regimento. -------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse ainda que gostava de chamar a atenção para o facto do atleta da 

modalidade de atletismo, Estevão Janeiro, natural do concelho de Serpa, ter sido noticia num jornal, pela 

homenagem que vai receber na Câmara Municipal de Beja e pergunta se existe intenção de se fazer também 

uma homenagem na Câmara de Serpa.  

Referiu ainda que, no dia 20 de outubro foi o Dia Mundial de Combate ao Bullying e pergunta que atividades 

foram desenvolvidas no concelho de Serpa, para assinalar este dia. ------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder à questão da homenagem ao atleta Estevão Janeiro, informando 

que o boletim da Câmara, o Serpa Informação, tem feito referência aos títulos que esse atleta do nosso 

concelho tem alcançado e é intenção da Câmara fazer uma homenagem conjunta, para além desse referido 

atleta, homenagear também o João Torrão, a equipa de andebol e a equipa do Futebol Clube de Serpa, pelos 

títulos alcançados.  

Relativamente ao Dia Mundial de Combate ao Bullying diz que tem havido sempre disponibilidade por parte 

da autarquia para participar nas atividades desenvolvidas no nosso concelho, tendo a Sr.ª Vereadora Odete 

Borralho acrescentado que, embora a Câmara não tenha competências a nível pedagógico junto das escolas, 

o nosso apoio passa por colaborar nas iniciativas das escolas e aquando da realização das Jornadas 

Municipais de Educação e Fórum Jovem, a Câmara tem promovido ações de sensibilização no combate ao 

bullying e ciberbullying, através de palestras com pessoas ligadas à psiquiatria, psicologia, pedopsicologia e 

faz ainda referência ao papel do Mediador Municipal junto da comunidade cigana. ----------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão agradeceu ainda a resposta que obteve da Câmara Municipal, sobre a 

reclamação que tinha feito respeitante à deposição de lixo no campo de futebol de Brinches e deseja que, de 

facto, tudo decorra como previsto pela Câmara e nos prazos indicados e irá acompanhar e estar atenta a 

estes trabalhos.  

Diz ainda que foi enviado para a Câmara um email por parte de um eleito de Vila Nova de S.Bento, por causa 

de uns caixotes de lixo em Vale Côvo e no Crespo, tendo o Sr. Presidente respondido, em relação a este 

assunto, que já assinou o oficio para ser enviado com a resposta ao cidadão.  

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho disse que será enviado a todos os eleitos, uma informação sobre a 

situação dos contentores e acrescentou que, nem todas as pessoas estão de acordo com a colocação de 

contentores, no sitio onde se encontravam e procedeu à leitura de um email, enviado por um munícipe para a 

autarquia: 

“Venho por este meio solicitar a V.Exas. a reposição dos contentores de lixo em Vale Côvo. Precisamos de um 

espaço adequado para os mesmos, não sendo de todo apropriada a colocação destes no meio de um 

cruzamento, como tiveram até serem retirados. Havendo espaço suficiente, poderá ser construído um espaço 

próprio para a colocação dos mesmos, assim como existe em todos os locais. Envio em anexo, fotos que 

fundamentam o meu pedido. 

Agradeço que esta situação seja resolvida o quanto antes, pois é bastante desagradável, ter que transportar o 

lixo dentro de carros particulares até aos contentores mais próximos, que estão em Vila Nova de S.Bento.  

Desde já agradeço a atenção.» 
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Acrescentou ainda que a autarquia está a providenciar os locais estratégicos onde poderão ficar os 

contentores, em espaço fechado sendo entregue uma chave a cada morador da zona que utiliza esses 

contentores, tentando assim resolver o problema desses munícipes, pois o que se verifica é que, muito do lixo 

que é depositado e acumulado junto a esses contentores, vai lá ser colocado por moradores de outras 

localidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão referiu ainda que, embora não seja competência da autarquia, mas gostaria de 

saber que esforços está a Câmara a fazer para resolver o problema do aqueduto/nora que está partida, tendo 

o Sr. Presidente respondido que têm sido notificadas as entidades competentes a alertar para essa situação e 

sendo propriedade de um particular (familiares dos Condes de Ficalho), poderá também ser conjugado com o 

protocolo que a Câmara celebrou com essa família, sobre a abertura ao público do jardim do palácio e o valor 

mensal pago pelo município tem que ser investido na recuperação do palácio e zona envolvente. 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão manifestou ainda a sua preocupação com a falta de meios humanos nos 

Bombeiros Voluntários, tendo o Sr. Vereador Carlos Alves, explicado os esforços que a autarquia tem feito 

para apoiar a corporação de bombeiros e aproveitou para explicar também as situações em que intervêm os 

bombeiros voluntários e os casos que são resolvidos pelas equipas rápidas do INEM de Beja e de Moura.  

 

Interveio novamente a Sr.ª Vereadora Paula Pais para, relativamente ao assunto abordado sobre a 

homenagem aos atletas do concelho de Serpa, referir que no anterior mandato, já tinha apresentado uma 

proposta de se homenagear os atletas João Torrão e Estevão Janeiro e o Vereador António Mariano tinha 

também sugerido que, aquando das comemorações do 25 de Abril, numa cerimónia pública da Assembleia 

Municipal, se fizesse essa homenagem aos atletas. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Ainda sobre o assunto dos contentores, o Sr. Vereador Tomé Panazeite disse que compreende e concorda 

com o facto das pessoas não gostarem de ver os contentores nos locais onde se encontravam devido à 

acumulação de lixo que se verifica junto dos mesmos e pelo perigo inerente à sua proximidade com a 

estrada, mas questiona como vai ser feito esse estudo para deslocação dos contentores para outros locais e 

levanta duvidas sobre os espaços fechados à chave, se isso não irá provocar a deposição do lixo ao lado 

desses espaços. Sabendo que muitos dos resíduos colocados nessas zonas são predominantemente 

agrícolas, questiona se a colocação de contentores específicos para resíduos agrícolas não poderia resolver 

ou diminuir o problema da acumulação de lixo nessas zonas e pergunta ainda qual a periodicidade de recolha 

do lixo dos contentores, pois parece-lhe que alguns não são recolhidos no circuito que é feito pela viatura. 

 

O Sr. Presidente diz que a situação tem vindo a alterar-se e atualmente as taxas são pagas em função da 

quantidade de lixo e lembra que já não existem apoios de fundos comunitários para a Resialentejo fazer 

novos aterros para colocação de lixo, pelo que é necessário incentivar à deposição e recolha seletiva de lixo e 

isso obriga a que sejam retirados alguns contentores de lixo indiferenciado e alargar o sistema que já existe 

no centro histórico, de celebração de contratos com os munícipes, para seleção dos lixos e quanto mais lixo 

separam, menor é o valor das taxas a pagar. Terá que ser este o caminho para um ambiente melhor no 

futuro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Vereador Francisco Godinho falou ainda da questão dos bio-resíduos e da politica ambiental e da 

necessidade de repartição de encargos para construção de uma nova célula de deposição de lixo, que tem 

que ser construída à custa dos municípios e em relação aos residentes das zonas onde foram retirados os 

contentores, informa que está a ser feita uma recolha de informação sobre os residentes nestes montes para 

posteriormente se reunir com esses munícipes e encontrar a melhor solução para este problema.  

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão sugeriu ainda que seja colocado um contentor na zona de paragem das 

viaturas, junto à ponte do rio Guadiana e felicita ainda a Câmara pela limpeza da Praça da República, tendo o 

Sr. Presidente, em relação à limpeza da praça referido que a autarquia pretende manter com regularidade a 

limpeza/lavagem de todas as zonas da cidade e não apenas entre muros e analisar também o assunto com 

as Juntas de Freguesias, para estender este procedimento a todas as freguesias do concelho. Pretende-se 

colocar também mais papeleiras e dispensadores de sacos para dejetos caninos, bem como a criação de 

zonas delimitadas para os animais e refere ainda que, pode existir um esforço da autarquia para melhorar 

este problema, mas é necessário a colaboração das pessoas e muito depende do seu civismo e antes da 

punição é necessário sensibilizar e criar as devidas condições. ------------------------------------------------------------- 

 

 

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: 

 

 15.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Pedido de isenção de pagamento de taxas 

 Parecer sobre direito de preferência – Lote A da Zona dos Armazéns, em Serpa 

 Pedido de correção de alvará de loteamento n.º 1/2021 

 Proposta de venda de lote de terreno à empresa Braingaming, Unipessoal, Lda 

 Licença de recinto improvisado – Requerente: Lídia Maria Batista da Ascensão  

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15h35 da qual, para constar, se lavrou 

a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º do Regimento, que eu 

Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 18 

de outubro de 2021, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 
 

        O Presidente da Câmara      A Secretária 
 
 
_______________________________   _________________________ 
   João Francisco Efigénio Palma                                Anabela Baleizão Cataluna 
 


