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Presidente  João Francisco Efigénio Palma 
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Tomé Guerreiro Panazeite 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

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

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 
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ATA N.º 24/2022 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2022 

  

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 9 de 

novembro de 2022, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 40.º da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Aprovação da Ata n.º 23/2022 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 24 de novembro, colocou-se à 

consideração a ata n.º 23, relativa à reunião realizada no dia 26 de outubro, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade, após a alteração solicitada pelo Sr. Vereador Tomé 

Panazeite numa das suas intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

art.º53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os seguintes assuntos:  

 

1. Alteração nº13 ao Orçamento e Alteração nº10 às GOP da Câmara Municipal de Serpa  

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

3. Licenças para realização de provas desportivas – Ratificação  

4. Licenças de recinto improvisado - Ratificação 

5. Pedido de Enquadramento em PDM para Arranque e Posterior Plantação de Olival, Artigo 417 P de Pias 

- Requerente: Francisco Manuel Farinho Carmona 

6. Pedido de Enquadramento em PDM para Arranque e Posterior Plantação de Olival, Artigo 42 F de 

Brinches –Requerente: José Manuel Santos Correia 

7. Pedido de Enquadramento em PDM Para Arranque e Posterior Plantação de Olival, Artigo 43 F de 

Brinches –Requerente: José Manuel Santos Correia 

8.  Pedido de Enquadramento em PDM Para Arranque e Posterior Plantação de Olival, Artigo 44 F de 

Brinches –Requerente: José Manuel Santos Correia 

9. Pedido de Enquadramento em PDM para Arranque e Posterior Plantação de Olival, Artigo 60 F de 

Brinches –Requerente: José Manuel Santos Correia 

10. Pedido de Enquadramento em PDM para cultivo de canábis no prédio rústico 48 A1 de Pias 

11. Anúncio N.º 157800/2022 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Travessa 1º De Maio Nº10, 

em Serpa 

12. Anúncio N.º 158671/2022 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Boninal de Fora nº2, 

em Serpa 

13. Anúncio N.º 167900/2022 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Fonte Santa nº4, 

em Serpa  

14. Anúncio N.º 167904/2022 - Direito de preferência na venda do Imóvel sito na Rua das Varandas, em 

Serpa  

15. Anúncio N.º 168064/2022 - Direito de Preferência na venda do Imóvel sito na Rua Manuel Dias Nunes 

nº8, em Serpa  
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16. Anúncio N.º 168096/2022 - Direito de Preferência na venda do Imóvel sito na Rua Portas de Beja n.º 22, 

em Serpa 

17. Pedido de parecer sobre Projeto de Emparcelamento Simples do Prédio Rústico, denominado “Vale de 

Linhares”, Artigo nº32 da Secção EE, da (extinta) freguesia de Salvador e do Prédio Misto denominado 

“Corga da Fonte”, Artigo 13 da Secção II, da extinta freguesia de Salvador 

18. Pedido de parecer sobre Aumento de Compartes – Herdade Vale das Éguas e Herdade da Charneca dos 

Pereiros, em Serpa – Requerente: João José Malveiro Coelho Palma 

19. Constituição em Regime de Propriedade Horizontal do Prédio Urbano sito na Rua da Parreira, nºs 3, 5 e 

9 e Travessa da Parreira nº10, em Santa Iria 

20. Destaque de Parcela do Prédio Rústico inscrito na matriz predial sob o Artigo nº1, Secção J, em serpa – 

Requerente: José Manuel Macedo de Lá Féria 

21. Pedido de licenciamento da 3ª Alteração ao Loteamento Municipal de Vila Verde Ficalho, titulado pelo 

alvará de loteamento n.º 02/2006 - Requerente: Isaura Figueiredo 

22. Pedido de licenciamento da 2ª alteração ao Loteamento Municipal da Zona do Moinho, titulado pelo 

alvará n.º 6/2006, em Serpa – Requerente: Carla Sofia Pimenta Silva 

23. Vistoria ao abrigo do artigo 89 do D.L. 555/99 de 16 de dezembro, nos prédios urbanos sitos na Ladeira 

do Outeiro, em Brinches – Requerente: Maria de Guadalupe Abrantes Estevens Ferreira 

24. Associação Lá Vai Alho de Vila Verde de Ficalho – Atribuição de subsídio 

25. Sociedade Columbófila de Serpa – Atribuição de subsídio 

26. Futebol Clube de Vale de Vargo (Secção de Columbofilia) – Atribuição de subsídio 

27. Sociedade Recreativa 1º de Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Atribuição de subsídio 

28. Centro de Cultura Popular de Serpa – Atribuição de subsídio 

29. Grupo Coral os Arraianos de Vila Verde de Ficalho – Atribuição de subsídio 

30. Sociedade Luso União Serpense – Atribuição de subsídio 

31. Associação Cultural os “Filhos de Lumière “– Atribuição de subsídio  

32. Protocolo de Parceria entre a Competir – Formação e Serviços, S.A. e o Município de Serpa - Ratificação 

33. Proposta de Protocolo de Colaboração entre Associação de Futebol de Beja e a Câmara Municipal de 

Serpa 

34. Protocolo com o Agrupamento de Escolas nº2 de Serpa - Reforço de verba para os refeitórios escolares  

35. Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a Associação de Mulheres Moura 

Salúquia  

36. Proposta de Protocolo entre a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

e a Câmara Municipal de Serpa 

37. Iniciativa SerpApetece – Proposta de normas de funcionamento 

38. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. ALTERAÇÃO nº13 AO ORÇAMENTO e ALTERAÇÃO nº10 ÀS GOP DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA  

Sobre a proposta de alteração apresentada, nomeadamente em relação às GOP, interveio a Srª. Vereadora Ana 

Moisão para solicitar mais esclarecimentos sobre o reforço de 50.000€ para o projeto da Rua do Calvário, em 

Serpa e o reforço de verba para o projeto do pavilhão multiusos do Bairro de S.Francisco, em Serpa.  

Perguntou ainda se o projeto de sombreamento da Rua do Calvário, já foi aprovado pela Câmara Municipal.  
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O Sr. Presidente respondeu que existia inicialmente uma estimativa orçamental para os projetos, mas feito o 

apuramento definitivo dos valores, verifica-se a existência de uma pequena alteração, tornando-se necessário 

o reforço para completar o valor total, sendo posteriormente aprovado pela Câmara o projeto definitivo, para 

se avançar com o respetivo procedimento.   

Em relação ao projeto de sombreamento da Rua do Calvário, lembra que o mesmo já foi aprovado pela Câmara 

Municipal, no corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

De acordo com o artigo 33.º n.º 1, alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e Chega, aprovar a 13.ª alteração ao Orçamento 

e 10.ª alteração às GOP da Câmara Municipal, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela 

fazendo parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. PEDIDOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS  

2.1. De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 e n.º 6 do artigo 8º e art.º 11.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar 

do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 

 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

CESP (Sindicato dos Trabalhadores 

do Comércio Escritórios e Serviços 

de Portugal) – Delegação de Beja 

15753 

d2022.10.10 

Reunião com os trabalhadores 

da Santa Casa da Misericórdia 

de Serpa  

Dia 12 de outubro 

Utilização do 

Auditório no 

Cineteatro 

Municipal de Serpa 

 

70€ 

Associação de Festas de Vale de 

Vargo 

16974 

2022.10.27 

Noite de fados  

Dia 5 de novembro 

 Vale de Vargo 

 

Ruido 

 

20€ 

 

Associação de Solidariedade Social 

de Vale de Vargo – Flor do Enxoé 

14738 

2022.09.20 

Realização de espetáculo nos 

dias 29 de outubro e realização 

de baile no dia 12 de 

novembro para angariação de 

fundos - Salão Polivalente de 

Vale de Vargo 

 

Ruido 

 

40€ 

Comissão de Festas de Ficalho 17148 

d2022.11.02 

Festa no Salão Polivalente  

Dias 12 e 13 de novembro 

Ruido 20€ 

 

Comissão de Festas de Pias 

17145 

2022.11.02 

Baile nas instalações da Junta 

de freguesia de Pias, na 

Estrada de Brinches 

Dias 12 e 13 de novembro 

Ruido e Recinto 

improvisado 

 

35,15€ 

 

2.2. MDM – MOVIMENTO DEMOCRÁTICO DE MULHERES 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em informação datada de 5 de julho, refere que 

o Conselho Nacional do Movimento Democrático de Mulheres, solicita isenção do pagamento da deslocação 

efetuada com o autocarro do município, para participação das mulheres do concelho de Serpa, no XI congresso 

do MDM, realizado em Lisboa no dia 29 de outubro, cujo valor é de 466.56€, correspondentes a 432Km x 1.08€ 

(valor por km a percorrer, conforme reunião da Câmara Municipal de 17/04/2019).  
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Propõem a isenção de pagamento da deslocação com base na relação de parceria entre o Município e o 

Movimento Democrático de Mulheres que, desde 2016, desenvolveram o projeto “Cante no Feminino” e “Para 

além do amor”, que tiveram como objetivos, no primeiro caso, realçar o papel das mulheres no cante e no 

segundo sensibilizar e formar técnicos da área social para as questões das violências e do tráfico de seres 

humanos.  

A proposta de isenção está enquadrada no Regulamento Municipal do Movimento Associativo (Capitulo I, Artigo 

2º - ponto 3) : “Poderão ser atribuídos apoios a entidades (…), que não estando inscritas no Conselho Municipal 

do Movimento Associativo, (…) apresentem propostas de atividades de manifesto interesse para o concelho.” 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, unanimidade, isentar o Movimento Democrático das 

Mulheres do pagamento das despesas de autocarro, no valor de 466,56€, no âmbito da participação das 

mulheres do concelho de Serpa no XI congresso do MDM, realizado em Lisboa, no dia 29 de outubro. 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho ausentou-se durante a análise e deliberação sobre este assunto, por se 

encontrar impedida nos termos da lei.  

 

 

3. LICENÇAS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DESPORTIVAS – RATIFICAÇÃO  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, respeitante ao licenciamento de 

prova desportiva:  

 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Moto Clube V.V. Ficalho “Os 

Zangões do Chança” 

2º Trail de 

Ficalho 2022 

16458  

2022.10.19 

2022.11.06 2022.11.03 

 

 

4. LICENÇAS DE RECINTO IMPROVISADO - RATIFICAÇÃO 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º75/2013, 

de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho, proferido pelo Sr. Presidente, respeitante ao licenciamento 

de recinto improvisado:  

 

Requerente Atividade/local Doc. 

Entrada 

Data de 

realização 

Data do 

despacho  

Comissão de Festas 

de Pias 

Festa de Halloween 

realizada nas 

instalações da Junta 

de Freguesia, na 

Estrada de Brinches  

15951 

d2022.10.12 

29 de outubro 2022.10.25 
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5. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO EM PDM PARA ARRANQUE E POSTERIOR PLANTAÇÃO DE OLIVAL, 

ARTIGO 417 P DE PIAS - REQUERENTE: FRANCISCO MANUEL FARINHO CARMONA 

Em 20 de outubro do corrente ano, a DUOT - Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o 

prédio (artigo 417, secção P de Pias) insere-se na faixa exterior do perímetro urbano de Pias (extensão linear de 

500 metros) conforme n.º 2 do artigo 1.º das Medidas Preventivas em vigor (Aviso n.º 2361/2020, de 11 de 

fevereiro). 

As medidas preventivas consistem na sujeição a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa das seguintes 

ações (n.º 1 do artigo 2.º): 

 a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  

 b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2 ; 

Face ao exposto, e por se enquadrar na “faixa de proteção dos aglomerados populacionais sujeitos a impactos 

negativos do ponto de vista ambiental das atividades agrícolas intensivas”, a DUOT propõe que a Câmara 

Municipal, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, indefira o pedido. 

Constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, as respetivas plantas de localização.  

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 2.º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, indeferir o pedido de arranque e posterior plantação 

de olival, referente ao prédio 417, secção P de Pias, por se enquadrar na “faixa de proteção dos aglomerados 

populacionais sujeitos a impactos negativos do ponto de vista ambiental das atividades agrícolas intensivas”.  

 

 

6. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO EM PDM PARA ARRANQUE E POSTERIOR PLANTAÇÃO DE OLIVAL, 

ARTIGO 42 F de BRINCHES –REQUERENTE: JOSÉ MANUEL SANTOS CORREIA 

Em 13 de outubro do corrente ano, a DUOT - Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o 

prédio, artigo 42, secção F da freguesia de Brinches, insere-se na faixa exterior do perímetro urbano de Brinches 

(extensão linear de 500 metros) conforme n.º 2 do artigo 1.º das Medidas Preventivas em vigor (Aviso 

n.º2361/2020, de 11 de fevereiro). 

As medidas preventivas consistem na sujeição a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa. das 

seguintes ações (n.º 1 do artigo 2.º): 

 a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  

 b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

 

Face ao exposto, e por se enquadrar em parte na “faixa de proteção dos aglomerados populacionais sujeitos a 

impactos negativos, do ponto de vista ambiental das atividades agrícolas intensivas”, a DUOT propõe que a 

Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, indefira 

o pedido na área do prédio, sujeita a medidas preventivas. 

Constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, as respetivas plantas de localização.  

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 2.º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, indeferir o pedido de arranque e posterior plantação 

de olival, referente ao prédio, artigo 42 secção F de Brinches, por se enquadrar na “faixa de proteção dos 

aglomerados populacionais sujeitos a impactos negativos, do ponto de vista ambiental das atividades 

agrícolas intensivas”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO EM PDM PARA ARRANQUE E POSTERIOR PLANTAÇÃO DE OLIVAL, 

ARTIGO 43 F de BRINCHES –REQUERENTE: JOSÉ MANUEL SANTOS CORREIA 

Em 13 de outubro do corrente ano, a DUOT - Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o 

prédio, artigo 43, secção F, insere-se na faixa exterior do perímetro urbano de Brinches (extensão linear de 500 

metros) conforme n.º 2 do artigo 1.º das Medidas Preventivas em vigor (Aviso n.º 2361/2020, de 11 de 

fevereiro). 

As medidas preventivas consistem na sujeição a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa, das 

seguintes ações (n.º 1 do artigo 2.º): 

 a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  

 b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

 

Face ao exposto, e por se enquadrar em parte na “faixa de proteção dos aglomerados populacionais sujeitos a 

impactos negativos do ponto de vista ambiental das atividades agrícolas intensivas”, a DUOT propõe que a 

Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, indefira 

o pedido na área do prédio sujeita a medidas preventivas. 

Constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, as respetivas plantas de localização.  

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 2.º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, indeferir o pedido de arranque e posterior plantação 

de olival, referente ao prédio, artigo 43 secção F de Brinches, por se enquadrar na “faixa de proteção dos 

aglomerados populacionais sujeitos a impactos negativos do ponto de vista ambiental, das atividades 

agrícolas intensivas.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO EM PDM PARA ARRANQUE E POSTERIOR PLANTAÇÃO DE OLIVAL, 

ARTIGO 44 F de BRINCHES –REQUERENTE: JOSÉ MANUEL SANTOS CORREIA 

Em 13 de outubro do corrente ano, a DUOT – Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que 

o prédio, artigo 44, secção F, insere-se na faixa exterior do perímetro urbano de Brinches (extensão linear de 

500 metros) conforme n.º 2 do artigo 1.º das Medidas Preventivas em vigor (Aviso n.º 2361/2020, de 11 de 

fevereiro). 

As medidas preventivas consistem na sujeição a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa, das 

seguintes ações (n.º 1 do artigo 2.º): 

 a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  

 b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

 

Face ao exposto, e por se enquadrar na “faixa de proteção dos aglomerados populacionais sujeitos a impactos 

negativos, do ponto de vista ambiental das atividades agrícolas intensivas”, a DUOT propõe que a Câmara 

Municipal, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, indefira o pedido. 

Constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, as respetivas plantas de localização.  
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 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 2.º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, indeferir o pedido de arranque e posterior plantação 

de olival, referente ao prédio, artigo 44 secção F de Brinches, por se enquadrar na “faixa de proteção dos 

aglomerados populacionais sujeitos a impactos negativos, do ponto de vista ambiental das atividades 

agrícolas intensivas”.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO EM PDM PARA ARRANQUE E POSTERIOR PLANTAÇÃO DE OLIVAL, 

ARTIGO 60 F de BRINCHES –REQUERENTE: JOSÉ MANUEL SANTOS CORREIA 

Em 13 de outubro do corrente ano, a DUOT - Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o 

prédio, artigo 60, secção F, insere-se na faixa exterior do perímetro urbano de Brinches (extensão linear de 500 

metros) conforme n.º 2 do artigo 1.º das Medidas Preventivas em vigor (Aviso n.º 2361/2020, de 11 de 

fevereiro). 

As medidas preventivas consistem na sujeição a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa, das 

seguintes ações (n.º 1 do artigo 2.º): 

 a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  

 b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

 

Face ao exposto, e por se enquadrar na “faixa de proteção dos aglomerados populacionais sujeitos a impactos 

negativos, do ponto de vista ambiental das atividades agrícolas intensivas”, a DUO  propõe que a Câmara 

Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, indefira o 

pedido. 

Consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, as respetivas plantas de localização.  

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do n.º 2 do 

artigo 2.º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, indeferir o pedido de arranque e posterior plantação 

de olival, referente ao prédio, artigo 60 secção F de Brinches, por se enquadrar na “faixa de proteção dos 

aglomerados populacionais sujeitos a impactos negativos, do ponto de vista ambiental das atividades 

agrícolas intensivas”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO EM PDM PARA CULTIVO DE CANÁBIS NO PRÉDIO RÚSTICO 48 A1 DE 

PIAS 

Através de informação datada de 3 de novembro do corrente ano, a Divisão de Cultura e Património – 

Arqueólogo Miguel Serra, refere que, através de email datado de 12 de outubro de 2022, o requerente -  

Dr.Eduardo Finamore Correia, na qualidade de mandatário Sociedade Portuguesa Avant Medical, Lda. solicita 

informações no âmbito de pedido de licenciamento relacionado com projeto de plantação de canábis para fins 

medicinais, no Prédio Rústico inscrito na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis de 

Serpa, com a designação “Carvalhal”, situado na Freguesia de Pias, artigo 48, seção A1.  
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Parecer 

De acordo com a consulta efetuada ao inventário do património arqueológico do concelho de Serpa, constante 

no Plano Diretor Municipal, verifica-se que, na área do prédio rústico não estão identificados vestígios 

arqueológicos.  

 

Referências: 

Plano Diretor Municipal - PDM Serpa, Volume I, Regulamento, 2011 

Apesar de não estarem identificados vestígios arqueológicos na área do prédio rústico, deverá ser cumprida a 

Lei 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do 

património cultural, em particular o art.º 78, ponto 1º, que refere:  

 

Notificação de achado arqueológico 

“Quem encontrar, em terreno público ou particular, ou em meio submerso, quaisquer testemunhos arqueológicos , fica 

obrigado a dar conhecimento do achado no prazo de quarenta e oito horas à administração do património cultural 

competente ou à autoridade policial, que assegurará a guarda desses testemunhos e de imediato informará aquela, a fim 

de serem tomadas as providências convenientes.” 

 

Ao abrigo do Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Serpa e a Direção Regional de Cultura do 

Alentejo a 20 de janeiro de 2020, nomeadamente no âmbito da Cláusula 1ª, ponto 1, que refere “A solicitação da Direção 

Regional de Cultura do Alentejo, o Município de Serpa envia para conhecimento daquela entidade, os pareceres de 

enquadramento em Plano Diretor Municipal emitidos pela Câmara Municipal em matéria de arqueologia no âmbito de 

processos agrícolas” a presente informação será remetida à Direção Regional de Cultura do Alentejo, salvaguardando o 

mencionado na Cláusula 5ª “A Direção Regional de Cultura do Alentejo, tratará os dados pessoais transmitidos pelo 

Município de Serpa, ao abrigo do n.º 1 da Cláusula Primeira do presente protocolo de acordo com as disposições previstas 

no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 que estabelece as regras 

relativas à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses 

dados e na Lei n.º 58/2019 de 8 de agosto, que assegura a execução na ordem jurídica portuguesa do referido regulamento”. 

 

Em 4 de novembro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o prédio 

acima referido, enquadra-se, face ao PDM de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação em 

vigor), nas seguintes categorias e condicionantes: 

 

Carta de Ordenamento 

- Espaços agrossilvopastoris; 

- Outros espaços agrícolas; 

- Cursos de água e albufeiras existentes/previstas; 

- Plano de Ordenamento da Albufeira de Alqueva e Pedrógão. 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Ecológica Nacional; 

- Domínio Público Hídrico.  

 

Tendo em consideração que o requerente pretende implantar a atividade apenas nos Espaços agrossilvopastoris 

sem condicionantes, e que estes espaços correspondem às áreas do território municipal que possuem aptidões 

e características mais adequadas às atividades de tipo agrícola, pecuário, silvo -pastoril ou florestal (n.º 1 do 

artigo 25.º do Regulamento do PDM de Serpa), propõe que a Câmara delibere que o pedido é considerado viável. 
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Informa ainda que, na resposta ao requerente, deverá ser  incluído o parecer emitido pelo Arqueológo Miguel 

Serra. Apesar de, no local não estarem identificados vestígios arqueológicos, deverá ser cumprida a Lei 

107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do 

património cultural. 

 

 
 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do n.º 1 do artigo 25º do 

Regulamento do PDM, considerar viável o pedido para plantação de canábis para fins medicinais, referente 

ao Prédio Rústico com a designação “Carvalhal”, situado na Freguesia de Pias, artigo 48, secção A1.  
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11. ANÚNCIO N.º 157800/2022 - DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NA TRAVESSA 

1º DE MAIO Nº10, EM SERPA 

Nº Pedido - 157800/2022 

Data do Anúncio - 11-10-2022 
Data de Disponibilização no Site - 11-10-2022 
 
Dados do Requerente 
Susana Maria Coelho Gracio 

 
Vendedor(es) 

Maria Helena Galamba Velhinho Serra  

 
Comprador(es) 

Elisabete de Jesus da Rosa Pires  

João Carlos Leocádio Colaço  

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Ficha - 768 
Artigo Matricial - 2695 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 149 m2 
Área Total - 256 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Travessa 1º Maio, n.º 10 - 7830-437 Serpa 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia -Serpa (Santa Maria) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 165.000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 19-10-2022 
 
 

Atendendo à localização do imóvel (Travessa 1º de Maio, n.º 10, em Serpa,  a área total (256 m2), a área bruta 

privativa (149 m2) e o valor (165.000,00 Euros), a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 

informação datada de 13 de outubro, considera que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de 

preferência.  
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Tomé Panazeite, não exercer o 

direito de preferência na venda do imóvel sito na Travessa 1º de Maio, nº10, em Serpa, pelo valor proposto 

de 165.000,00€ (cento e sessenta e cinco mil euros). ---------------------------------------------------------------------------- 
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12. ANÚNCIO N.º 158671/2022 - DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NA RUA 

BONINAL DE FORA Nº2, EM SERPA 

Nº Pedido - 158671/2022 
Data do Anúncio - 11-10-2022 
Data de Disponibilização no Site - 12-10-2022 

 
Dados do Requerente 
Magismagno Mediação Imobiliária 
 
Vendedor(es) 

Hipolito Dias Guerra  

Maria Fernanda da Paixão Pereira Guerra  

 
Comprador(es) 

Cristopher Seed  

Filipa Alexandra de Carvalho Mendes  

 
Identificação do Imóvel 
Artigo Matricial - 456 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 46 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua Boninal de Fora, nº2 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 40000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 25-10-2022 
 
 
Atendendo à localização do imóvel (Rua Boninal de Fora, nº 2, em Serpa), a área bruta privativa (46 m2) e o valor 

(40.000,00 Euros), a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 13 de 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Tomé Panazeite, não exercer o 

direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Boninal de Fora nº2, em Serpa, pelo valor proposto de 

40.000,00€ (quarenta mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. ANÚNCIO N.º 167900/2022 - DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NA RUA DA 

FONTE SANTA Nº4, EM SERPA  

Nº Pedido - 167900/2022 
Data do Anúncio - 27-10-2022 
Data de Disponibilização no Site - 27-10-2022 
 
Dados do Requerente 
Francisco Manuel Ascenção Marta 
 
Vendedor(es) 

João Manuel Poupinha Severino  

 
Comprador(es) 

Francisco Manuel Ascenção Marta 
 

 

Identificação do Imóvel 
Artigo Matricial - 1110 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 94.42 m2 
Área Total - 76.91 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua da Fonte Santa nº4 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 50000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 06-12-2022 
 
Atendendo à localização do imóvel (Rua da Fonte Santa, nº 4, em Serpa), a área total (76,91 m2), a área bruta 

privativa (94,42 m2) e o valor (50.000,00 Euros), a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 

informação datada de 2 de novembro, considera que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de 

preferência. 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Tomé Panazeite, não exercer o 

direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Fonte Santa nº4, em Serpa, pelo valor proposto de 

50.000,00€ (cinquenta mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. ANÚNCIO N.º 167904/2022 - DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NA RUA DAS 

VARANDAS, EM SERPA  

Nº Pedido - 167904/2022 
Data do Anúncio - 27-10-2022 
Data de Disponibilização no Site - 27-10-2022 

 
Dados do Requerente 
Francisco Manuel Ascenção Marta 
 
Vendedor(es) 

João Manuel Poupinha Severino  

 
Comprador(es) 

Francisco Manuel Ascenção Marta 
 

 

Identificação do Imóvel 
Artigo Matricial - 333 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) 
28 m2 
Área Total - 28 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua das Varandas 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 15000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 06-12-2022 

 

Atendendo à localização do imóvel (Rua das Varandas, em Serpa), a área total (28,00 m2), a área bruta privativa 

(28,00 m2) e o valor (15.000,00 Euros), a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação 

datada de 2 de novembro, considera que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Tomé Panazeite, não exercer o 

direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua das Varandas, em Serpa, pelo valor proposto de 

15.000,00€ (quinze mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



                                                                                                         Ata n.º 24 – 09/11 
 
2022 

 

Pág. 19 

 

 

15. ANÚNCIO N.º 168064/2022 - DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NA RUA 

MANUEL DIAS NUNES Nº8, EM SERPA  

Nº Pedido - 168064/2022 
Data do Anúncio - 28-10-2022 
Data de Disponibilização no Site - 28-10-2022 

 
Dados do Requerente 
rita_a.afonso@hotmail.com 
 
Vendedor(es) 

Afonso de Jesus Mosca Dias de Almeida  

Alberto dos Santos Almeida  

António José Martinho Almeida  

José Manuel Almeida dos Santos  

Maria Alida Martinho Almeida  

Maria Manuela Martinho Almeida  

Maria Teresa dos Santos Almeida  

Maria de Fátima Almeida Palma Pires  

 
Comprador(es) 

João Filipe Lobo Perdigão  

Rita Isabel Almeida Afonso  

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Ficha -162 
Artigo Matricial - 425 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 27.1 m2 
Área Total -27.1 m2 
Arrendado - Não 
Destino -Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço -Rua Manuel Dias Nunes, 8 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 90000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 07-11-2022 
 

Atendendo à localização do imóvel (Rua Manuel Dias Nunes, nº 8, em Serpa), a área total (27,10 m2), a área 

bruta privativa (27,10 m2) e o valor (90.000,00 Euros), a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 

informação datada de 2 de novembro, considera que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de 

preferência. 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Tomé Panazeite, não exercer o 

direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Manuel Dias Nunes, n.º 8 em Serpa, pelo valor proposto 

de 90.000,00€ (noventa mil euros). 
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16. ANÚNCIO N.º 168096/2022 - DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NA RUA PORTAS 

DE BEJA N.º 22, EM SERPA 

Nº Pedido - 168096/2022 
Data do Anúncio - 28-10-2022 
Data de Disponibilização no Site - 28-10-2022 

 
Dados do Requerente 
Maria Leonor Gonçalves Basílio 
 
Vendedor(es) 

Maria Leonor Gonçalves Basílio  

 
Comprador(es) 

Christopher Seed  

Filipa Alexandra de Carvalho Mendes  

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Ficha - 772 
Artigo Matricial - 2423 
Quota Parte - 1/1 
Fração Autónoma - A 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 250 m2 
Área Total - 150 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua das Portas de Beja, 22 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 46000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 14-11-2022 
 

Atendendo à localização do imóvel (Rua das Portas de Beja, nº 22, em Serpa), a área total (150,00 m2), a área 

bruta privativa (250,00 m2) e o valor (46.000,00 Euros), a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

em informação datada de 2 de novembro, considera que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de 

preferência.  
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Tomé Panazeite, não exercer o 

direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Portas de Beja nº 22, em Serpa, pelo valor proposto de 

46.000,00€ (quarenta e seis mil euros).  
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17. PEDIDO DE PARECER SOBRE PROJETO DE EMPARCELAMENTO SIMPLES DO PRÉDIO RÚSTICO, 

DENOMINADO “VALE DE LINHARES”, ARTIGO Nº32 DA SECÇÃO EE, DA (EXTINTA) FREGUESIA DE 

SALVADOR E DO PRÉDIO MISTO DENOMINADO “CORGA DA FONTE”, ARTIGO 13 DA SECÇÃO II, DA 

EXTINTA FREGUESIA DE SALVADOR 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 28 de outubro do corrente ano, 

refere que, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 9º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei 

n.º89/2019, de 3 de setembro, é requerida a emissão de parecer do Município, por António Manuel de Brito 

Chorão e José António Sebastião Medeiro Chorão, na qualidade de proprietários dos seguintes prédios:  

- prédio rústico denominado “Vale de Linhares”, descrito na CRPSerpa sob o n.º 2396/20010803, inscrito na 

matriz predial sob o artigo n.º 32, da secção EE, da (extinta) Freguesia de Salvador, descrito com Área Total de 

33,438 hectares e Área Descoberta de 33,438 hectares; 

 - prédio misto denominado “Corga da Fonte”, descrito na CRPSerpa sob o n.º 3266/20101015, inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo n.º 13, da secção II, da (extinta) Freguesia de Salvador, descrito na parte rústica com 

Área de 27,4375 hectares.  

A operação de emparcelamento simples é precedida da desanexação de uma parcela de 9 hectares do prédio 

inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 32, da secção EE, descrito com Área Total de 33,438 hectares, para 

anexar ao prédio inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 13, da secção II, da (extinta) Freguesia de Salvador, 

descrito com Área de 27,4375 hectares, resultando a operação de emparcelamento simples em dois prédios 

rústicos, com as áreas totais de: 24,4380 hectares e 36,4770 hectares, conforme planta apresentada juntamente 

com o pedido.  

 

Os prédios acima referidos enquadram-se, de acordo com o definido no Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Serpa, na Planta de Ordenamento, em áreas afetas a “Espaços Agrícolas: Espaços 

Agrossilvopastoris”  

 

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

cumprimento da superfície máxima resultante do redimensionamento da exploração agrícola, definida no Anexo 

I da Portaria n.º 219/2016, de 9 de agosto, alterada pela Portaria n.º 19/2019, de 15 de janeiro.  

Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º 3 do art.º 9.º da 

Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º 89/2019, de 3 de setembro, e para efeitos do 

estabelecido no n.º 2 do mesmo artigo, propõem que o presente projeto de emparcelamento simples seja 

aprovado pela Câmara Municipal e se proceda à emissão da certidão requerida.  
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A certidão a emitir pelo Município deverá conter, também, a seguinte informação:  

a) informar que, de acordo com definido no n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º 111/2015 de 27 de agosto, alterada 

pela Lei n.º 89/2019 de 3 de setembro, 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.º 51 da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º 89/2019, de 3 de 

setembro.  
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 Deliberação 

 De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável 

ao projeto de emparcelamento simples, nos termos acima descritos. ---------------------------------------------------- 
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18. PEDIDO DE PARECER SOBRE AUMENTO DE COMPARTES – HERDADE VALE DAS ÉGUAS E HERDADE 

DA CHARNECA DOS PEREIROS, EM SERPA – REQUERENTE: JOÃO JOSÉ MALVEIRO COELHO PALMA 

Em conformidade com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 28 

de outubro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento 

de compartes decorrente da AQUSIÇÂO de João José Malveiro Coelho Palma, dos seguintes prédios: 

 

- Prédio misto denominado “Herdade Vale das Éguas”, sito ao artigo rústico 1, da secção M, com a área total de 

409,8625 hectares, e com o artigo matricial urbano n.º 1186, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria), nas seguintes cotas: 

- uma quota-parte de 1/168 avos indivisos a transmitir por Maria do Rosário Coelho Palma Parreira Cano, 

dividida da quota-parte de 1/28 [6/168] avos; 

- uma quota-parte de 1/168 avos indivisos a transmitir, em conjunto, por Emídio José Palma Beirão da 

Cruz, Margarida Maria Palma Beirão da Cruz e Pedro Manuel Palma Beirão da Cruz, dividida da quota-

parte de 1/28 [6/168] avos inscrita a favor de Andreza Coelho Palma Pires da Cruz, por sucessão por 

morte da titular inscrita. 

 

- Prédio rústico denominado “Herdade da Charneca dos Pereiros”, sito ao artigo 2, da secção O, com a área total 

de 420,175 hectares, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), nas seguintes cotas: 

- uma quota-parte de 1/168 avos indivisos a transmitir por Maria do Rosário Coelho Palma Parreira 

Cano, proveniente da sua quota-parte de 1/28 [6/168] avos; 

     - uma quota-parte de 1/168 avos indivisos a transmitir, em conjunto, por Emídio José Palma Beirão 

da Cruz, Margarida Maria Palma Beirão da Cruz e Pedro Manuel Palma Beirão da Cruz, proveniente da 

quota-parte de 1/28 [6/168] avos inscrita a favor de Andreza Coelho Palma Pires da Cruz, por sucessão 

por morte da titular inscrita. 

 

O representado do requerente passará, assim, a deter 2/168 avos indivisos em cada um dos indicados prédios. 

Os transmitentes, esses, em cada um dos prédios permanecem com 5/168 avos indivisos da indicada inscrição. 
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19. CONSTITUIÇÃO EM REGIME DE PROPRIEDADE HORIZONTAL DO PRÉDIO URBANO SITO NA RUA DA 

PARREIRA, Nºs 3, 5 e 9 e TRAVESSA DA PARREIRA Nº10, EM SANTA IRIA 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 26 de 

outubro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição em regime 

de Propriedade Horizontal do prédio urbano sito na Rua da Parreira, n.ºs 3, 5, e 9 e Travessa da Parreira, n.º 10, 

em Santa Iria, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 4061/20220606, e inscrito na 

matriz predial sob o artigo n.º 1852, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito com 

Área Total de 564 m2, Área Coberta de 338 m2 e Área Descoberta de 226 m2, composto por “Rés-do-chão”.  

 

Fração A: Rés-do-chão, com entrada pelos n.ºs 3 e 5 da Rua da Parreira, em Santa Iria, destinada a habitação, 

com 4 divisões, composta por: 1 quarto, uma sala, uma cozinha e hall. Área Total da Fração: 124,00 m2 (Cento 

e vinte e quatro metros quadrados)  

Área de Implantação: 72 m2 (Setenta e dois metros quadrados)  

Área de Construção:72 m2 (Setenta e dois metros quadrados)  

Área Descoberta:52 m2 (Cinquenta e dois metros quadrados) 

 

Fração B: Rés-do-chão, com entrada pelo n.º 9 da Rua da Parreira, em Santa Iria, destinada a habitação, com 4 

divisões, composta por: um quarto, uma sala, uma cozinha e arrumos.  

Área Total da Fração: 60 m2 (Sessenta metros quadrados)  

Área de Implantação: 60 m2 (Sessenta metros quadrados)  

Área de Construção: 60 m2 (Sessenta metros quadrados)  

 

Fração C: Rés-do-chão, com entrada pela Rua dos Morenos, em Santa Iria, destinada a habitação, com 5 divisões, 

composta por: 2 quartos, uma sala, uma cozinha e Instalação Sanitária.  

Área Total da Fração: 150,00 m2 (Cento e cinquenta metros quadrados)  

Área de Implantação: 67 m2 (Sessenta e sete metros quadrados)  

Área de Construção: 67 m2 (Sessenta e sete metros quadrados)  

Área Descoberta: 83 m2 (Oitenta e três metros quadrados)  

 

Fração D: Rés-do-chão, com entrada pela Rua dos Morenos, em Santa Iria, destinada a Arrumos, composta por 

1 divisão.  

Área Total da Fração: 150,00 m2 (Cento e cinquenta metros quadrados)  

Área de Implantação: 59 m2 (Cinquenta e nove metros quadrados)  

Área de Construção: 59 m2 (Cinquenta e nove metros quadrados)  

Área Descoberta: 91 m2 (Noventa e um metros quadrados)  

 

Fração E: Rés-do-chão, com entrada pelo n.º 10 da Travessa da Parreira, em Santa Iria, destinada a habitação, 

com 5 divisões, composta por: 1 quarto, uma sala, uma cozinha, um arrumo e Instalação Sanitária.  

Área Total da Fração: 80,00 m2 (Oitenta metros quadrados)  

Área de Implantação: 80 m2 (Oitenta metros quadrados)  

Área bruta de construção: 80 m2 (Oitenta metros quadrados)  

As frações autónomas A, B, C, D e E apresentam em comum: a cobertura e paredes meeiras autoportantes.  
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As frações autónomas A, B, C, D e E constituem unidades independentes, distintas e isoladas entre si, com 

acessos a comunicar diretamente com o exterior, preenchendo, por conseguinte, os requisitos dos artigos 

1414.º e 1415.º do Código Civil. 
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20. DESTAQUE DE PARCELA DO PRÉDIO RÚSTICO INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL SOB O ARTIGO Nº1, 

SECÇÃO J, EM SERPA – REQUERENTE: JOSÉ MANUEL MACEDO DE LÁ FÉRIA 

1 – Prédio original: prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

n.º2442/20020408, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 1, da secção J, da União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), descrito com Área Total de 2750 m2 e Área Descoberta de 2750 m2, com as seguintes 

confrontações: Norte: Travessa do Inspetor; Sul: Art.º 2 – secção J; Este: Estrada da Circunvalação; Oeste: 

Travessa do Inspetor. 

 

2 – Parcela a destacar: parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a Área Total de 1300 m2 e Área 

Descoberta de 1300 m2, destinado a terreno para construção urbana, com as seguintes confrontações: Norte: 

Proprietário; Sul: Art.º 2 – secção J; Este: Estrada da Circunvalação; Oeste: Travessa do Inspetor, n.º 18 e n.º 20.  

 

3 – Parcela restante: parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a Área Total de 1450 m2 e Área 

Descoberta de 1450 m2, destinado a terreno para construção urbana, com as seguintes confrontações: Norte: 

Travess4a do Inspetor; Sul: Proprietário; Este: Estrada da Circunvalação; Oeste: Travessa do Inspetor.  

 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 26 de 

outubro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque do prédio 

descrito no ponto 2, do prédio original descrito no ponto 1, não constitui operação de loteamento urbano, 

reunindo os requisitos do destaque de parcela definidos no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, na sua atual redação, uma vez que se encontram isentos de licença os destaques de parcela dentro 

do perímetro urbano, desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos 

públicos.  

 

De acordo com o definido nos n.ºs 6, 7, 8 e 9, do artigo mencionado:  

“6 — Nos casos referidos nos n.ºs 4, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo 

destaque nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior.  

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.ºs 5 e 6 devem ser 

inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser licenciada ou 

comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas.  

8 — O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstos, da observância 

das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos municipais ou especiais 

de ordenamento do território, de servidões ou restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as 

de proteção do património cultural imóvel (…).  

9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do destaque constitui 

documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada.” 
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21. PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA 3ª ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE VILA VERDE 

FICALHO, TITULADO PELO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 02/2006- REQUERENTE: ISAURA 

FIGUEIREDO 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

em 24 de outubro do corrente ano: 

 
<<A. Análise: 

1. Âmbito do pedido: 

Respeita a presente pretensão à realização de operação urbanística sujeita a controlo prévio na figura de 

Licenciamento de alteração a operação de loteamento, no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação 

(RJUE), consagrado pelo Decreto-lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. 

 

2. Caracterização do pedido: 

Trata-se do pedido de licenciamento da 3ª alteração ao Loteamento Municipal de Vila Verde Ficalho, titulado pelo 

Alvará de Loteamento n.º 02/2006. 

O loteamento foi aprovado por deliberação em reunião de Câmara de 08 de Junho de 2005, retificada em 23 de 

Novembro de 2005, com 1ª alteração aprovada por deliberação em reunião de Câmara de 20 de Abril de 2016, e 

2ª alteração aprovada por deliberação em reunião de Câmara de 04 de Setembro de 2019. 

O pedido é requerido pela proprietária dos lotes 76 e 77. O lote 76 encontra-se descrito na CRPSerpa sob o n.º 

1884/20060213, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 1329, da Freguesia de Vila Verde de Ficalho, descrito 

com Área Total de 350 m2 e Área Descoberta de 350 m2. O lote 77 encontra-se descrito na CRPSerpa sob o n.º 

1885/20060213, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 1330, da Freguesia de Vila Verde de Ficalho, descrito 

com Área Total de 350 m2 e Área Descoberta de 350 m2. 

 

3. Análise: 

A alteração ao loteamento proposta, consiste na unificação dos lotes 76 e 77, criando apenas 1 lote (Lote 76), com 

os seguintes parâmetros urbanísticos: 

  

              
A alteração propõe a soma da área de ocupação máxima (220 m2) e da área de utilização máxima (220 m2) 

atualmente definidas nos lotes, mantendo os índices atualmente previstos. 

Não são previstas alterações no número de lugares de estacionamento, nos parâmetros de dimensionamento ou 

no plano de acessibilidades. 

 

4. Enquadramento no PDM de Serpa: 

A área de intervenção do loteamento enquadra-se, de acordo com o definido no Regulamento do PDM de Serpa, 

em “Solo Urbano: Espaços Centrais e Residenciais” (artigos 42º e 43º). 

A alteração ao loteamento proposta, mantém os parâmetros urbanísticos atualmente definidos no Alvará de 

loteamento, cumprindo os índices previstos no Quadro Regulamentar do Solo Urbano constante no Anexo 4 do 

Regulamento do PDM de Serpa, para a zona onde o loteamento se insere (Solo Urbano: Espaços Centrais e 

Residenciais): 
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5. Cedências: 

Não há lugar à alteração das cedências atualmente previstas no loteamento, uma vez que as áreas de implantação 

e de construção propostas na unificação dos dois lotes correspondem ao somatório das áreas atualmente 

previstas, não alterando os índices de implantação e de construção definidos no Alvará de loteamento. 

 

6. TRIU: 

Não há lugar ao pagamento de taxas, uma vez que a alteração ao loteamento proposta, consiste na unificação de 

dois lotes num lote apenas, com 1 fogo, com as áreas de implantação e de construção correspondentes ao 

somatório das áreas atualmente previstas, não havendo aumento de área de construção, ou n.º de fogos, a 

contabilizar para o reforço de infraestruturas. 

 

7. A alteração ao loteamento proposta, é aprovada por simples deliberação da Câmara Municipal, com dispensa de 

quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, conforme 

previsto no n.º 8 do Art.º 27º do RJUE.  

 

 

A. Proposta: 

Face ao supra exposto, considera-se que o pedido de licenciamento da 3ª alteração ao Loteamento Municipal de Vila 

Verde Ficalho, titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 02/2006, reúne as condições exigíveis para ser deferido, 

propondo-se a deliberação sobre a sua aprovação em reunião de Câmara. 

 

Havendo deliberação de Câmara favorável, a alteração da licença dá lugar a aditamento ao alvará, de acordo com o 

definido no n.º 7 do Art.º 27º do RJUE, devendo a mesma ser comunicada oficiosamente à Conservatória do Registo 

Predial para efeitos de averbamento, contendo a comunicação os elementos em que se traduz a alteração. 
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 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de 

licenciamento da 3ª alteração ao loteamento Municipal de Vila Verde Ficalho, titulado pelo Alvará de 

Loteamento n.º02/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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22. PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA 2ª ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO MUNICIPAL DA ZONA DO 

MOINHO, TITULADO PELO ALVARÁ N.º 6/2006, EM SERPA – REQUERENTE CARLA SOFIA PIMENTA 

SILVA 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

em 2 do corrente mês de novembro: 

 

<<A. Análise: 

1. Âmbito do pedido: 

Respeita a presente pretensão à realização de operação urbanística sujeita a controlo prévio na figura de 

Licenciamento, no âmbito do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), consagrado pelo Decreto-lei 

nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. 

 

2. Caracterização do pedido: 

Trata-se do pedido de licenciamento da 2ª alteração ao Loteamento Municipal da Zona do Moinho, titulado pelo 

Alvará n.º 6/2006, em Serpa. 

A 1ª alteração ao loteamento foi aprovada em reunião de Câmara de 30 de abril de 2014.  

A alteração ao loteamento proposta, consiste no aumento da área máxima de construção dos lotes L5, L6, L7, L8, 

L9 e L10, de acordo com os índices previstos no Regulamento do PU de Serpa para a zona onde o loteamento se 

insere: “RC1: Espaços Residenciais Consolidados - Tipo 1”.  

É também proposta a alteração do número de pisos previstos nestes lotes para 2 pisos, mantendo-se a área de 

implantação atualmente prevista. 

        

Quadro de Síntese proposto: 

 
 

3. Enquadramento no Plano de Urbanização de Serpa: 

A área de intervenção do loteamento enquadra-se, de acordo com o definido no Regulamento do PU de Serpa, em 

“RC1: Espaços Residenciais Consolidados - Tipo 1” (artigos 26º, 27º e 28º). 

A alteração ao loteamento proposta cumpre com os índices e parâmetros urbanísticos previstos no Regulamento 

do PU de Serpa para a zona onde o loteamento se insere, definidos no Quadro Regulamentar constante no Art.º 

22º do Regulamento mencionado:  
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4. Áreas de cedência ao domínio público: 

Para a alteração ao loteamento proposta, não há lugar a cedências ao domínio público, uma vez que a proposta 

não prevê o aumento do número de fogos ou de lotes constantes do alvará, e o aumento de área de construção 

proposto nos lotes a alterar, mantém o número de lugares de estacionamento previstos na Portaria n.º 216-B/2008 

de 3 de março (2 lugares/fogo com a. c. entre 120m2 e 300m2): 

 

 
 

5. TRIU: 

Para a alteração ao loteamento proposta, não são aplicáveis as taxas referentes à TRIU (art.º 58º do Regulamento 

de Taxas e Outras Receitas Municipais), uma vez que não é previsto o aumento do número de fogos/lotes 

constantes no alvará de loteamento. 

 

6. Autorização dos restantes proprietários: 

De acordo com o definido no n.º 3 do Art.º27º do Decreto-lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 

a alteração ao loteamento não pode ser aprovada se ocorrer a oposição escrita dos titulares da maioria da área 

dos lotes constantes do alvará, devendo, para o efeito, o gestor de procedimento proceder à sua notificação para 

pronúncia no prazo de 10 dias.  

Foi feita a notificação dos restantes titulares dos lotes constantes do alvará, para sua pronúncia no prazo de 10 

dias, sem que tenha havido resposta de nenhum dos titulares, no prazo estabelecido. 

 

 

B. Proposta: 

Face ao supra exposto, considera-se que o pedido de licenciamento da 2ª alteração ao Loteamento Municipal da Zona 

do Moinho, titulado pelo Alvará n.º 6/2006, localizado em Serpa, reúne as condições exigíveis para ser deferido, 

propondo-se a deliberação sobre a sua aprovação em reunião de Câmara. 

 

Havendo deliberação de Câmara favorável, a alteração da licença dá lugar a aditamento ao alvará, de acordo com o 

definido no n.º 7 do Art.º 27º do RJUE, devendo a mesma ser comunicada oficiosamente à Conservatória do Registo 

Predial para efeitos de averbamento, contendo a comunicação os elementos em que se traduz a alteração. 
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 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, deferir o pedido de 

licenciamento da 2ª alteração ao loteamento Municipal da Zona do Moinho, titulado pelo Alvará n.º 6/2006, 

localizado em Serpa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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23. VISTORIA AO ABRIGO DO ARTIGO 89 DO D.L. 555/99 DE 16 DE DEZEMBRO, NOS PRÉDIOS URBANOS 

SITOS NA LADEIRA DO OUTEIRO, EM BRINCHES – REQUERENTE: MARIA DE GUADALUPE ABRANTES 

ESTEVENS FERREIRA 

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 Guadalupe Abrantes Estevens Ferreira, os Serviços Técnicos da Divisão 
de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 26 de outubro de 
2022: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria, acima transcrito.  
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24. ASSOCIAÇÃO “LÁ VAI ALHO” DE VILA VERDE DE FICALHO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, datada de 20 de outubro do corrente ano, 

e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento Municipal de 

Apoio ao Movimento Associativo, Anexo I, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à 

Associação “Lá Vai Alho” de Vila Verde de Ficalho, o subsídio de 2 500,00€ (dois mil e quinhentos euros), para 

participação no Campeonato Distrital do Inatel, época desportiva 2022/2023. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº27214 de 2022.11.02--------------------------- 

 

 

25. SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE SERPA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, datada de 20 de outubro do corrente ano e 

nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento Municipal de 

Apoio ao Movimento Associativo, Capitulo III – Apoios Pontuais, Secção I, Artigo 15º, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir à Sociedade Columbófila de Serpa, um subsídio no valor de 550,00€ 

(quinhentos e cinquenta euros) para apoio na realização do leilão online. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº27110 de 2022.10.21--------------------------- 

 

 

26. FUTEBOL CLUBE DE VALE DE VARGO (SECÇÃO DE COLUMBOFILIA) – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, datada de 19 de outubro do corrente ano, 

e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento Municipal de 

Apoio ao Movimento Associativo, artigo 15º, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao 

Futebol Clube Vale Vargo (Secção de Columbofilia) o subsídio, no valor de 556,00€ (quinhentos e cinquenta e 

seis euros), para aquisição de um relógio e pagamento de quotas federativas com seguro, para a secção de 

Columbofilia.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu aos respetivos cabimentos nº27218 e nº27219 de 2022.11.02. 

 

 

27. SOCIEDADE RECREATIVA 1º DE DEZEMBRO DE VILA VERDE DE FICALHO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, datada de 12 de outubro do corrente ano, e 

nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento Municipal de 

Apoio ao Movimento Associativo, Capítulo III, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à 

Sociedade Recreativa 1º de Dezembro de Vila Verde de Ficalho um subsídio de 250€ (duzentos e cinquenta 

euros), para apoio nas comemorações do 1º de Dezembro. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº27120 de 2022.10.21--------------------------- 

 

28. CENTRO DE CULTURA POPULAR DE SERPA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, datada de 14 de setembro do corrente ano, 

e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento Municipal de 

Apoio ao Movimento Associativo, Anexo I e artigo 14º, ponto 4, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

atribuir ao Centro de Cultura Popular de Serpa, atualmente a disputar o campeonato nacional da 2ª divisão de 

andebol, um subsídio no valor de 17 500€ (dezassete mil e quinhentos euros), pagos em prestações mensais de 

1 750€ (mil setecentos e cinquenta euros), para a época desportiva de 2022/2023. 

 A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº27213 de 2022.11.02--------------------------- 
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29. GRUPO CORAL OS ARRAIANOS DE VILA VERDE DE FICALHO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

De acordo com a proposta do Museu do Cante, datada de 3 de novembro do corrente ano, e nos termos do 

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral Os Arraianos 

de Vila Verde de Ficalho, o subsídio referente ao ano de 2022, no valor de 1.000€ (mil euros), para fazer face a 

despesas relativas ao regular funcionamento das atividades do grupo no ano de 2022. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº27215 em 2022.11.02 ------------------------ 

 

 

30. SOCIEDADE LUSO UNIÃO SERPENSE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, datada de 3 de outubro do corrente ano, e 

nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento Municipal de 

Apoio ao Movimento Associativo, Anexo I, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Sociedade 

Luso União Serpense, um subsídio no valor de 1 000,00€ (mil euros), para funcionamento de atividades a realizar 

no segundo semestre de 2022. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº27113 de 2022.10.21--------------------------- 

 

 

31. ASSOCIAÇÃO CULTURAL OS FILHOS DE LUMIÈRE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO  

Sobre o assunto, foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Educação e Juventude: 

«A Associação Filhos de Lumière, pretende dar continuidade à realização das atividades no âmbito dos projetos 

“Cinema Cem Anos de Juventude” (projeto internacional envolvendo 15 países) e “CinEd - Programa de 

Educação para e pelo Cinema”. 

As mesmas centram-se na educação para o cinema junto dos alunos do concelho de Serpa – Clube de Cinema 

da Escola Secundária de Serpa, com a realização de oficinas semanais de sensibilização para o cinema através 

do visionamento e análise de filmes e de experiências práticas, onde são executados pequenos filmes dentro e 

fora da escola, contribuindo para um trabalho pedagógico alargado e estruturado, junto dos jovens e 

professores, culminando com a apresentação do filme-ensaio elaborado pelos alunos, na Cinemateca Francesa 

e Portuguesa, proporcionando aos mesmos a partilha de experiências com ao participantes (alunos e docentes) 

dos restantes países envolvidos no projeto. 

Estes programas têm sido desenvolvidos pela entidade em Serpa desde 2006, com importantes resultados e, 

vão de encontro ao novo programa curricular do Ministério da Educação e Ministério da Cultura, através do 

Plano Nacional das Artes, para o desenvolvimento e inclusão de crianças e jovens, através da atividade artística. 

No ano letivo transato, o filme-ensaio do Clube de Cinema da Escola Secundária de Serpa, intitulado “Ribeira 

vai Cheia” obteve uma menção honrosa, dignificando e reconhecendo o trabalho desenvolvido pelos jovens. 

Para o presente ano letivo, as atividades propostas são idênticas e que a seguir se enumeram: 

 Formação Inicial; 

 Realização de exercícios práticos; 

 Realização do filme-ensaio; 

 Blogue; 

 Ação de formação para docentes; 

 Apresentação pública do filme-ensaio 
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Para a concretização do projeto, a Associação Filhos de Lumière solicita um apoio financeiro ao Município de 

Serpa, no valor de 4500€ (igual valor ao do ano transato). 

Considerações: 

O projeto ao longo dos anos tem contribuído para a promoção da literacia cinematográfica junto dos jovens do 

concelho, com destaque, como já referido anteriormente, com a obtenção de uma menção honrosa com o filme-

ensaio “Ribeira vai Cheia”. 

Contribuiu para a aprendizagem pela arte cinematográfica e fortaleceu as relações interpessoais e sociais de 

uma forma pedagógica, sob a orientação de técnicos experientes, e de um processo de investigação sobre o 

património cultural e imaterial do território. 

Os jovens envolvidos no projeto tiveram a oportunidade de se deslocar à Cinemateca Francesa e Portuguesa, 

vivenciando partilhas com jovens de outros países. 

Atendendo à atividade desenvolvida junto da comunidade escolar, e face à avaliação positiva do Agrupamento 

de Escolas nº 2 de Serpa, de acordo com o relatório de evidências que nos foi remetido, considera-se que deve 

ser dado continuidade ao apoio à Associação “Os Filhos de Lumière”, para operacionalização do projeto no 

concelho de Serpa.» 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº 27216 de 2022.11.02-------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação “Os Filhos de Lumière”, um subsídio no 

valor de 4.500€ (quatro mil e quinhentos euros), para o projeto “Cinema, Cem Anos de Juventude” e “CinEd - 

Programa de Educação para e pelo Cinema”, para o ano letivo 2022/2023. ---------------------------------------------- 

 

 

32. PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE A COMPETIR – FORMAÇÃO E SERVIÇOS, S.A. E O MUNICÍPIO DE 

SERPA DE SERPA - RATIFICAÇÃO 

Nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 21 de outubro de 2022, respeitante ao Protocolo 

de Parceria com a COMPETIR – Formação e Serviços, S.A., documento que se anexa à presente ata, dela fazendo 

parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este protocolo, interveio a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para, face ao estipulado na clausula primeira 

“Acompanhar de modo intensivo e articulado os adultos (…)”, perguntar como pretende a autarquia efetuar 

este acompanhamento e onde irá funcionar o Centro. 

O Sr. Presidente informou que existe um Centro Qualifica + no âmbito da Escola Secundária de Serpa, com o 

qual a autarquia terá uma relação preferencial, sendo que a assinatura deste protocolo com a COMPETIR, apenas 

vem alargar o leque de opções das pessoas, não estando ainda definido onde funcionará o Centro Qualifica da 

COMPETIR, sendo os resultados acompanhados no âmbito do trabalho dos Centro Qualifica. ----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Ata n.º 24 – 09/11 
 
2022 

 

Pág. 46 

 

33. PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE BEJA E A 

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

O Gabinete do Movimento Associativo e Desporto, em 24 de outubro do corrente ano, apresenta uma proposta 

de protocolo para torneios de futsal escolar, atividade que consta no respetivo Plano de Atividades, no sentido 

de dar continuidade aos anos anteriores entre Associação Futebol de Beja e a Câmara Municipal de Serpa. 

 

PROPOSTA DE PROTOCOLO 

Entre:  

A Associação de Futebol de Beja na qualidade de 1ª Outorgante, neste ato representada pelo seu Presidente em exercício 

de funções e a Câmara Municipal de Serpa, na qualidade de 2ª Outorgante, neste ato representada pelo seu Presidente 

em exercício de funções, celebram entre si o presente Protocolo de Colaboração, o que o fazem nos seguintes termos:  

 

 

CLAÚSULA PRIMEIRA 

OBJETO 

O presente Protocolo de Colaboração tem por objeto estabelecer uma parceria entre a Associação de Futebol de Beja e a 

Câmara Municipal de Serpa, visando a realização de um conjunto de eventos de âmbito local, concelhio e distrital cujo 

principal objetivo é a promoção e o desenvolvimento da prática da modalidade de futsal.  

 

CLAÚSULA SEGUNDA 

DURAÇÃO DO ACORDO 

O presente acordo vigorará até ao final do ano letivo de 2025. 

 

 

CLAÚSULA TERCEIRA 

ATIVIDADES A DESENVOLVER 

No período de vigência do presente protocolo, as atividades a desenvolver são as seguintes:  

1ª Fase - Agrupamento de Escola - apuramento do representante do agrupamento de cada ano escolar para a 2ª Fase - 

Concelhia. 

2ª Fase – Concelhia - apuramento do vencedor de cada ano escolar para a 3ª Fase - Distrital.  

3ª Fase – Distrital - vencedor de cada ano escolar.  

 

CLAÚSULA QUARTA 

RESPONSABILIDADES DOS OUTORGANTES 

1 – São responsabilidades da 1ª Outorgante:  

a) Organizar a calendarização dos “Torneios” em cada fase e executa-los; 

b) Providenciar bolas e apitos para os jogos; 

 

2 – São responsabilidades da 2ª Outorgante:  

a) Informar as escolas sobre o local, o dia e a hora de cada “Torneio”; 

b) Receber e enviar para a AFBeja as fichas de inscrição de cada equipa; 

c) Disponibilizar com a devida antecedência o recinto de jogo; 

d) A prestação de todo o apoio técnico necessário na realização dos Torneios; 

e) Proceder à identificação dos alunos; 
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CLAÚSULA QUINTA 

Os Torneios de Escolas de Futsal estão definidos através de Regulamento próprio, denominado “Regulamento dos Torneios 

de Futsal no 1.º Ciclo”, disponível no nosso portal: www.afbeja.com, cuja cópia em anexo se junta ao presente protocolo. 

 

Este protocolo tem início na data em que for outorgado por ambas as partes. 

O presente protocolo foi feito em 2 (dois) exemplares, contendo 2 (duas) páginas, que vão ser assinados pelos 

representantes de cada parte, destinando-se um exemplar a cada uma delas. 

 

Beja, 21 de outubro de 2022 

 

1ª Outorgante: 

 

_____________________________________________________ 

(O Presidente da Associação de Futebol de Beja, Prof. Pedro Xavier) 

 

2ª Outorgante: 

 

____________________________________________________ 

(O Presidente, João Francisco Efigénio Palma) 

 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de Protocolo de Parceria a 

celebrar entre a Associação de Futebol de Beja e a Câmara Municipal de Serpa, acima transcrita. ---------------- 

 

 

34. PROTOCOLO COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº2 DE SERPA - REFORÇO DE VERBA PARA OS 

REFEITÓRIOS ESCOLARES  

Através de informação datada de 21 de outubro do corrente ano, a Divisão de Educação e Juventude, informa 

que o Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, no âmbito do Contrato de Delegação de Competências para o 

Diretor, solicita reforço da verba atribuída para o refeitório da Escola Secundária de Serpa e Escola nº 1 de Vila 

Nova de S. Bento, no valor de 5 715,00€, uma vez que, face ao aumento do nº de refeições, a verba transferida 

é insuficiente para a gestão e funcionamento dos mesmos. 

Face ao exposto, propõe-se novo aditamento ao protocolo celebrado com o agrupamento de escolas, para 

reforço da verba, conforme alterações a seguir indicadas ao anexo I do referido protocolo e apresentadas a azul: 

Anexo I 

Agrupamento de Escolas n.º 2, de Serpa 

Ano Letivo 2022/2023 

Custos Estimados por Tipologia de Despesa 

1 Setembro 2022 a 31 Dezembro 2022 

Custos associados ao funcionamento dos 

refeitórios  

15015€ 

Refeitório Escola Básica nº1 VNSBento 2600,00€*3 meses= 7 800,00 €  

Reforço para o refeitório da Escola Básica 

nº1 VNSBento 

1050,00€ 

Refeitório Escola Secundária de Serpa 500,00€*3 meses=1 500,00€ 

http://www.afbeja.com/
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Reforço para o refeitório da Escola 

Secundária Serpa 

4665,00€ 

Encargos com funcionamento das 

instalações (eletricidade e comunicações) 

18 000€ 

Eletricidade 4 000€*3 meses= 12 000,00€ 

Comunicações 600€*3 meses= 1800,00€ 

Expediente e material de escritório 1400€*3 meses= 4 200€ 

SUB-TOTAL 33 015,00€ 

 

1 Setembro 2022 a Agosto 2023 

Circuitos especiais de transporte (educação 

inclusiva) 

320*10=3 200,00€ 

Manutenção de Edifícios Escolares 40 000,00€ 

Escola Básica nº1 VNSBento 20 000,00€ 

Escola Secundária de Serpa 20 000,00€ 

SUB-TOTAL 43 200,00€ 

 

TOTAL 76 215,00€ 

 

Para esta despesa, a Unidade de Gestão Financeira estabeleceu o compromisso com o nº sequencial 31841. 

 

 Deliberação  

De acordo com a informação, a Câmara Municipal deliberou, unanimidade, autorizar o reforço de 5 715,00€ 

(cinco mil setecentos e quinze euros) ao abrigo do protocolo celebrado com o Agrupamento de Escolas nº2 de 

Serpa, para gestão dos refeitórios escolares, até ao final do presente ano letivo. -------------------------------------- 

 

 

35. ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE SERPA E A ASSOCIAÇÃO DE 

MULHERES MOURA SALÚQUIA  

A Divisão de Ação Social, Habitação e Saúde, em informação datada de 24 de outubro do corrente ano, refere 

que a Associação de Mulheres do Concelho de Moura - Associação Moura Salúquia, que tem como principais 

objetivos, o atendimento gratuito a vítimas de violência doméstica, a dinamização de ações de sensibilização e 

de capacitação na mesma área, solicita ao município de Serpa, renovação e adenda ao protocolo de 2022, 

mediante reforço da contrapartida financeira de 88€/mensais para 100€/mensais. 

 

O aumento de 12€/mês é justificado pela associação, devido ao novo projeto de atendimento a crianças e jovens 

vitimas de violência doméstica (RAP), em curso no nosso município, e também ao aumento das despesas com 

as deslocações para atendimentos, decorrente da crise de combustíveis. 

 

Tendo em conta a importância desta entidade no atendimento às vitimas de violência doméstica (resposta única 

no concelho) e a qualidade das ações disponibilizadas, consideramos de relevo a continuidade do protocolo em 

apreço, com a atribuição do valor mensal de 100€ totalizando para o ano de 2022, o valor de 1200€ (Mil e 

duzentos euros). 
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Mais informam que a entidade realiza atendimentos semanais no espaço do centro social educativo, em Serpa 

e colabora com a Rede Social, nomeadamente CPCJ, Segurança Social e Município de Serpa. 

Nº de casos acompanhados até à data – 30 

Nº de casos em acompanhamento atualmente – 20 

Nº de casos com menores no agregado familiar – 9 

Crianças vítimas diretas – 2 

Por freguesia: 

• Serpa – 12 

• Vila Verde de Ficalho 2 

• Vila Nova de Sº Bento - 3 

• A-do-pinto - 3 

• Brinches - 4 

• Pias – 7 

Nº de atendimentos presenciais – 4 

Nº de atendimentos telefónicos – 14   

 

ADENDA AO PROTOCOLO 
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 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão referiu o facto de, na última reunião de Câmara Municipal, ter questionado sobre 

o registo dos atos discriminatórios (igualdade de género) no município, tendo a Vereadora Odete mencionado 

a importância do trabalho desta associação, referindo também que o município dispunha de números/dados. 

Hoje, neste ponto da ordem de trabalhos, temos ao dispor essa informação, com os dados por freguesia. 

Gostaria também de saber se existe algum estudo elaborado, no intuito de perceber se estão relacionados, ou 

não, com questões de cariz socio económico ou outro elemento. ----------------------------------------------------------- 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho lembrou o facto de, em situações desta natureza, os dados serem confidenciais, 

tal como tudo o que tem a ver com a APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vitima, o que não significa que, 

em termos de Observatório ou por parte de alguma universidade, tenha sido efetuado algum estudo, mas a 

nível concelhio não podemos ir mais além, os dados indicados são aqueles de que dispomos. Disponibiliza-se 

ainda para tentar aprofundar esse assunto com a APAV, no sentido de saber se existem algumas estatísticas a 

nível distrital e/ou concelhio e será depois prestada essa informação aos eleitos. ------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da adenda, 

acima transcrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

36. PROPOSTA DE PROTOCOLO ENTRE A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA 

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA E A CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

A Divisão de Cultura e Património, em informação datada de 12 de outubro do corrente ano, refere que a 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, apresenta uma proposta de protocolo 

de cooperação com a Câmara Municipal de Serpa, relativa ao desenvolvimento da cooperação científica e 

técnica, da investigação e formação no âmbito de programas de estudo relativos à História Medieval de Serpa e 

do seu território, a concretizar através do Instituto de Estudos Medievais.  

 

A presente proposta de protocolo surge na sequência do pedido de apoio do investigador António Rei, do 

Instituto de Estudos Medievais, para o estudo da coleção de numismática islâmica do Museu Municipal de 

Arqueologia de Serpa, alvo de deliberação em reunião de câmara 03.08.2022, com o objetivo de alargar o âmbito 

dos estudos a realizar e promover novas possibilidades de investigação.  

 

O protocolo pretende fomentar o desenvolvimento de projetos de investigação de interesse mútuo, a 

organização de atividades de divulgação científica, como cursos, seminários ou conferências, a prestação de 

assessoria técnica e científica e o acesso a equipamentos e meios técnicos de ambas as entidades para a 

concretização das atividades a realizar. 

A aceitação do protocolo não implica encargos financeiros para nenhuma das entidades, comprometendo-se 

estas a solicitar apoios a organismos públicos e privados suscetíveis de subvencionarem os projetos de 

investigação a desenvolver.  

A gestão do protocolo será assegurada por uma comissão paritária constituída por representantes de ambas as 

entidades, indicando-se o investigador Doutor António Rei, por parte do Instituto de Estudos Medievais e o 

técnico superior, Dr. Miguel Serra, por parte da Câmara Municipal de Serpa, que assegurarão a componente 

técnica e científica referente à execução do protocolo.  
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A entrada em vigor do protocolo permitirá um aprofundamento significativo dos estudos relacionados com a 

história medieval do concelho de Serpa, bem como da sua difusão junto da comunidade científica e local.  

 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE  

A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

E A CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

A Universidade Nova de Lisboa, com o número de identificação fiscal 50155094, através da Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas, adiante designada por NOVA FCSH, pessoa coletiva de direito público com sede na Av. de Berna, 26C, 1069-

061, Lisboa, Portugal, representada pelo seu Diretor, o Professor Doutor Luís Baptista,  

e 

A Câmara Municipal de Serpa, pessoa coletiva de direito público com o n.º 501112049, com sede na Praça da República, 

7830-389, em Serpa, neste ato representado pelo Senhor Presidente, João Francisco Efigénio Palma,  

acordam cooperar segundo os termos e condições das seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira 

Finalidade 

Este protocolo visa desenvolver e alargar a cooperação científica e técnica, a investigação e a formação académica no 

âmbito de programas de estudo relacionados com a História Medieval de Serpa e do seu território, através do IEM (Instituto 

de Estudos Medievais).  

 

 

 

Cláusula Segunda 

Objetivos Específicos 

A colaboração académica e científica entre a NOVA FCSH e a Câmara Municipal de Serpa poderá assumir os seguintes 

objetivos específicos: 

1. Fomentar, através da atividade de ensino e formação, o desenvolvimento de projetos de investigação de interesse 

mútuo, incluindo a redação e coordenação dos mesmos; 

2. Organização de cursos, seminários, conferencias e outras atividades de divulgação científica que sejam de interesse a 

ambas as partes; 

3. Organização e realização de cursos de verão; 

4. Prestação de serviços de assessoria técnico-científica e apoio técnico relacionados com as atividades em causa e de 

interesse mútuo; 

5. Acesso aos meios técnicos, equipamentos e bibliotecas de ambas as partes para o desenvolvimento das atividades que 

assim o exijam; 

6. Outras atividades que sejam consideradas de interesse para a implementação e concretização de projetos de 

investigação de interesse mútuo. 

Cláusula Terceira 

 Encargos Financeiros 

Da colaboração estabelecida ao abrigo do presente protocolo não resulta a assunção de quaisquer encargos financeiros 

entre as partes. 

Ambas as partes se comprometem a solicitar apoios a organismos, públicos ou privados, suscetíveis de subvencionarem 

projetos de investigação; a encontrar as melhores soluções de financiamento para as iniciativas a desenvolver no âmbito 

deste protocolo e decidir em conjunto sobre sua aplicação. 

Qualquer subvenção obtida será administrada, sem taxas suplementares, pelos serviços competentes de cada entidade.  

 

Cláusula Quarta 

Gestão do Protocolo 

Para o bom funcionamento e desenvolvimento do presente acordo de colaboração, é criada uma Comissão Paritária de 

Acompanhamento, constituída por representantes de cada uma das instituições: 
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 A NOVA FCSH é representada pelo Investigador Doutor António Rei 

 A Câmara Municipal de Serpa é representada pelo técnico superior da Divisão de Cultura e Património Dr. Miguel 

Serra.  

 

Caberá à Comissão Paritária a aceitação ou não dos projetos e/ou atividades específicos a realizar no âmbito do acordo; 

acompanhamento das atividades acordadas; a definição das normas internas de funcionamento dos projetos; a indicação 

de pessoas responsáveis pelos trabalhos desenvolvidos; a elaboração de relatórios de execução científica e financeira, se 

forem necessários, e reunir-se quando uma das partes o solicite. 

 

Cláusula Quinta 

Acordos Específicos 

No âmbito do presente protocolo poderão ser estabelecidos acordos específicos que regularão os termos e condições em 

que serão efetuadas prestações de serviços, parcerias, apoios ou patrocínios, conforme o caso da atividade a desenvolver. 

 

As referidas condições incluirão a natureza e o modo como serão concedidas as contrapartidas recíprocas de que a NOVA 

FCSH, através do IEM, e a Câmara Municipal de Serpa beneficiarão, nos termos da legislação em vigor.  

Cláusula Sexta 

Vigência 

O presente acordo de colaboração é válido a partir da sua assinatura e tem vigência de dois anos, renovado 

automaticamente caso não haja denúncia das partes.  

 

Em tal situação, a parte denunciante deve comunicar esta intenção por escrito à outra, com uma antecedência mínima de 

seis meses, relativamente à data efetiva de denúncia, mantendo-se em vigor as obrigações decorrentes das ações em curso 

decididas durante a vigência. 

Cláusula Sétima  

Casos Omissos 

Os casos omissos neste protocolo e eventuais dúvidas serão resolvidos ou esclarecidos por consenso entre as instituições 

signatárias. 

Os signatários concordam com os termos e condições do presente acordo. 

Serpa , … Outubro de 2022 

 

Pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

_______________________________________ 

Professor Doutor Luís Baptista 

Diretor  

 

 

Pela Câmara Municipal de Serpa 

________________________________________ 

Sr. João Francisco Efigénio Palma 

Presidente  

 

 Intervenções 

 A Sr.ª Vereadora Ana Moisão interveio para enaltecer este tipo de parcerias, por considerar que são extremamente 

importantes e esta em concreto, não tem encargos financeiros para a autarquia. ---------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do protocolo acima 

transcrito, a celebrar com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.  
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37. INICIATIVA SERPAPETECE – PROPOSTA DE NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

Através de informação datada de 4 de novembro do corrente ano, a Chefe da Divisão de Inovação Territorial e 

Economia refere que a iniciativa “SerpApetece – Culinária, Cultura e Natureza” tem como objetivo desenvolver 

um programa de atividades que relacionem a comida enquanto elemento de cultura aos recursos naturais e ao 

património edificado. A iniciativa “SerpApetece – Culinária, Cultura e Natureza”, pretende, desta forma, a 

promoção das tradições e valores locais, no respeito pela autenticidade das comunidades, a salvaguarda e 

promoção dos recursos ambientais e patrimoniais enquanto contributo para a criação e consolidação de novas 

dinâmicas económicas, sociais e turísticas.  

Trata-se de um projeto integrado, com o envolvimento dos vários agentes locais – autarquias, movimento 

associativo, agentes económicos e de turismo, entre outros –  e cujo programa base, em desenvolvimento, se 

apresenta em anexo para um melhor enquadramento.   

Sobretudo, pretende-se valorizar os produtos agro-alimentares locais, promovendo a oferta gastronómica feita 

a partir de produtos locais de qualidade e associando o turismo de culinária a um conjunto de atividades de 

lazer que divulgam os recursos culturais e naturais. Desta forma, os visitantes e os locais poderão usufruir de 

uma oferta gastronómica baseada nos produtos autóctones enquanto descobrem a variedade de 

oportunidades de lazer e recreio. 

Neste sentido e considerando a experiencia positiva das edições anteriores da Semana Gastronómica do Queijo, 

e as oportunidades de replicação em vários momentos ao longo do ano , com temas diferentes mas  sempre 

associados aos produtos e praticas culinárias  diferenciadoras, propõe-se a realização de 4 momentos específicos  

de promoção da culinária local ( na qual está incluída a Semana Gastronómica do Queijo), a dinamizar junto dos 

restaurantes e alojamentos aderentes, com inicio já em dezembro de 2022, sendo de acrescentar que está 

previsto, antes de cada um destes momentos, que  se realizem na Cozinha Experimental do Mercado Municipal 

de Serpa, oficinas culinárias  sob o mesma temática, e que poderão servir de sensibilização  para a utilização das 

produções locais e divulgação  das atividades.  Estes momentos servirão como experiencia para o 

desenvolvimento posterior da iniciativa, embora as datas apontadas para 2023 possam ser objeto de alguns 

ajustes, caso se justifique: 

- De 8 a 18 de dezembro 2022, com o tema Masmárreas e  Subranfusas  

- De 18 a 26 de fevereiro 2023 - Semana Gastronómica do Queijo 

- De 23 a 31 de julho 2023, com o tema, Aljaramolho, Lavadas, Gaspacho, Tomatada, fatia mediterrânica etc 

- De 24 de setembro e 2 de outubro 2023, com o tema Migas d`assobio, Migas gatas e Migas canhas 

 

Assim, 

Considerando a importância dos recursos naturais do concelho, com particularidades que estão na base da 

confeção dos produtos agro-alimentares locais; considerando que o município de Serpa tem vindo a trabalhar 

na promoção destes produtos de excelência, e que se pretende criar dinâmicas integradas neste sentido, 

designadamente através de ações complementares de apoio aos agentes económicos; considerando ainda o 

objetivo de aumentar a oferta turística diferenciada assente nos ativos estratégicos, potenciando a procura ao 

longo de todo o ano e criando os necessários fatores de atratividade;  

 

Envia-se proposta com as normas de funcionamento abaixo descritas para as quatro iniciativas de promoção 

da culinária local, para apreciação e deliberação do órgão executivo, tendo em conta o disposto na lei 75/2013 

de 12 de setembro, nomeadamente o artigo 23º conjugado com o 33ª , alínea ff),  que estipula que são 

competências da Câmara Municipal promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de 

eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal . 
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SerpApetece – Normas de funcionamento 

 

«1.Enquadramento e objetivos  

1.1. A iniciativa SerpApetece - Culinária, Cultura e Natureza”, pretende a promoção das tradições e valores 

locais, no respeito pela autenticidade das comunidades, a salvaguarda e promoção dos recursos ambientais 

e patrimoniais enquanto contributo para a criação e consolidação de novas dinâmicas económicas, sociais 

e turísticas.  

A iniciativa será realizada em 4 momentos, a iniciar em dezembro de 2022, com as seguintes datas:   

• 1º - De 8 a 18 de dezembro 2022, com o tema Masmárreas e Subranfusas; 

• 2º - De 18 a 26 de fevereiro 2023 - Semana Gastronómica do Queijo; 

• 3º - De 23 a 31 de julho 2023, com o tema, Aljaramolho, Lavadas, Gaspacho, Tomatada; 

• 4º - De 24 de setembro e 2 de outubro 2023, com o tema Migas d`assobio, Migas gatas e Migas canhas 

Serão convidados os estabelecimentos de restauração, hotelaria e similares a desenvolver e apresentar nas 

suas ementas, pratos confecionados de acordo com os diferentes momentos. 

1.2.  A Iniciativa SerpApetece tem como objetivos:  

- Fortalecer as parcerias com o setor empresarial, reforçar a atratividade e sustentabilidade, promovendo 

a valorização do concelho de Serpa; 

- Valorizar os produtos agro-alimentares locais e a oferta gastronómica feita a partir de produtos locais 

de qualidade; 

- Incentivar a inovação e a criatividade nos pratos da gastronomia local, como forma de cativar novos 

clientes; 

- Promover a gastronomia como património cultural e produto turístico; 

 

2. Âmbito  

A iniciativa SerpApetece é aberta a todos os estabelecimentos de restauração e similares do concelho de 

Serpa, incluindo unidades hoteleiras, que disponham de instalações próprias para fornecimento de 

refeições. 

 

3. Formas de Participação  

3.1. A participação é gratuita mas os estabelecimentos interessados em aderir à iniciativa SerpApetece deverão 

efetuar a inscrição prévia através do preenchimento de formulário próprio, que se encontra disponibilizado 

atempadamente no site do município – www.cm-serpa.pt. Este formulário pode ser também solicitado ao 

CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa, presencialmente ou através do e-mail 

cades@cm-serpa.pt.  

3.2. As inscrições para a iniciativa SerpApetece decorrem até 15º dia antes do início de cada ação. 

3.3. Constituem-se como critérios de participação a qualidade e atratividade do prato proposto e a sua 

adequação aos objetivos da iniciativa;  

 

4. Funcionamento  

4.1. Durante o período em que decorrer a iniciativa SerpApetece cada estabelecimento apresentará um prato 

ou mais prato(s) confecionados de acordo com a temática proposta. 

http://www.cm-serpa.pt/
mailto:cades@cm-serpa.pt
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4.2. O estabelecimento responsabiliza-se pela existência dos pratos durante o horário de funcionamento 

iniciativa SerpApetece. Em caso de rotura de stock, recomenda-se que seja oferecida ao cliente a hipótese de 

consumir uma alternativa, que cumpra os objetivos da iniciativa SerpApetece. 

 

5. Certificados de participação  

Será atribuído a cada um dos estabelecimentos aderentes um certificado de participação. 

 

6. Promoção e Divulgação 

6.1. O município de Serpa garante a divulgação e publicidade da iniciativa SerpApetece, bem como a lista dos 

estabelecimentos participantes.  

6.3. O município disponibilizará aos estabelecimentos participantes materiais promocionais específicos. 

6.4. Todas as fotografias dos pratos confecionados serão publicadas nas plataformas de comunicação 

municipais; 

6.5. Os estabelecimentos participantes garantem a colocação em local bem visível do cartaz da iniciativa e outro 

material de divulgação a fornecer pelo município, durante o período da iniciativa. 

6.6 Em simultâneo decorrerá o Passatempo fotográfico – “ApeteceSelfie”, que visa promover e reforçar a 

visibilidade da iniciativa e estimular a criatividade dos participantes, tendo como base a recolha de fotografias 

dos pratos servidos nos restaurantes e nos alojamentos aderentes à iniciativa. 

Para participar no passatempo basta enviar fotografias tiradas num dos estabelecimentos aderentes para 

cades@cm-serpa.pt, autorizando a utilização das imagens por parte do Município de Serpa, apenas durante o 

decorrer da iniciativa. 

 

7. Dúvidas e Omissões 

As omissões e dúvidas de interpretação das presentes normas de participação serão resolvidas pelo Município 

de Serpa.» 

  

Consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, o documento de enquadramento da 

iniciativa SerpApetece. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, interveio o Sr. Vereador Tomé Panazeite para dizer que considera bastante interessante a 

proposta, mas refere que, no inicio do documento tinha sido feito referência à raça autóctone, mas no final do 

documento, notou essa falta nos pratos indicados, sendo que o ensopado de borrego é também um produto 

tradicional, tendo o Sr. Presidente respondido que é um assunto a ser equacionado para a época da Páscoa, por 

ser uma tradição os pratos de borrego, nessa altura do ano. ------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio também a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para perguntar quais são os meios de divulgação e materiais 

promocionais que a Câmara pretende utilizar e relativamente às formas de participação, questiona se devem 

ser os estabelecimentos interessados em aderir à iniciativa que, de forma espontânea, devem aceder à 

plataforma para proceder à inscrição, pois tem dúvidas que este método possa garantir um número satisfatório 

de participantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre os meios de divulgação, o Sr. Presidente informou que são os habituais: site institucional, redes sociais, 

rádios locais e jornais. Relativamente à participação, diz que tem sido habitual em situações desta natureza, 

existir um contacto prévio por parte dos serviços do CADES, como forma de incentivo à participação. ------------ 

mailto:cades@cm-serpa.pt
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 Deliberação 

Face ao exposto e nos termos da Lei 75/2013 de 12 de setembro, artigo 23º conjugado com o artigo 33º, alínea 

ff), a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de funcionamento da iniciativa 

SerpApetece, acima transcritas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

38. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 209, referente ao dia 8 de 

novembro de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 3.260.385,88€ (três milhões, duzentos e sessenta mil, 

trezentos e oitenta e cinco euros e oitenta e oito cêntimos) e 104.440,87€ (cento e quatro mil, quatrocentos e 

quarenta euros e oitenta e sete cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

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

 

Período de intervenção dos eleitos  

Começou por intervir a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para informar que tem uma moção para apresentar e colocar 

a votação, respeitante à construção de um monumento em memória dos antigos combatentes do Ultramar. 

De acordo com o n.º 3 do artigo 6.º do Regimento da Câmara Municipal, “só podem ser objeto de deliberação 

os assuntos incluídos na ordem do dia da reunião”, pelo que, ficou acordado que a referida moção será agendada 

para a próxima reunião do Órgão Executivo.  

Contudo, ainda sobre este assunto, o Sr. Presidente lembrou que existe há muitos anos, no cemitério de Serpa, 

um talhão dedicado aos antigos combatentes da 1.ª Grande Guerra, cuja manutenção tem sido da 

responsabilidade da Câmara Municipal e a Sr.ª Vereadora Odete Borralho referiu que também a Junta de 

Freguesia de Brinches tem uma proposta de construção de um monumento em memória dos antigos 

combatentes, para instalação no cemitério daquela freguesia. -------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão prosseguiu a sua intervenção, dizendo que foi anunciado com toda a circunstância 

na comunicação social em 2019, a construção do Centro Tecnológico Agroalimentar de Serpa. Pergunta sobre o 

ponto de situação deste projeto e se o mesmo continua com financiamento no Programa Operacional de 

financiamento 20/20. 

O Sr. Presidente referiu que este projeto insere-se na nova zona industrial agroalimentar e só com a aprovação 

deste loteamento e respetivo desenvolvimento daquela zona industrial, será possível concretizar o projeto do 

Centro Tecnológico (a parte física de construção do edifício) e o seu posterior funcionamento irá obrigar ao 

cumprimento de determinadas regras, será uma entidade independente da Câmara com órgãos próprios, 

constituída por sócios de várias áreas, cientifica e comercial, com um quadro próprio para o desenvolvimento 

da sua atividade e com um determinado número de negócios e prestação de serviços. Pelo que, não existem 

condições de se avançar com o projeto no atual quadro comunitário, mas sim no próximo quadro 20-30 e se 

avançasse no atual quadro, corria-se o risco da obra não estar concluída no fim do prazo estipulado.  

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse que tem vindo a receber várias denuncias sobre a ausência de sinalética nos 

Passadiços do Pulo do Lobo, no que se refere à proibição da sua utilização. 

Chama a atenção que o equipamento, que está por concretizar (contrato assinado em 2019), que o mesmo se 

encontra em vários blogs e páginas, como local a visitar para aceder com conforto e segurança ao sítio do Pulo 

do Lobo, conforme está mencionado no site www.feriasguro.pt, algo que não corresponde à verdade, tendo o 

http://www.feriasguro.pt/
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Sr. Presidente respondido que poderá fazer-se uma nota à imprensa, a reforçar a informação de que os 

passadiços estão em construção e que não deverão ser utilizados. --------------------------------------------------------- 

 

Prosseguiu a Sr.ª Vereadora Ana a sua intervenção, dizendo que, através do relatório das candidaturas 

apresentadas ao Fundo Ambiental 2022, ficou com dúvidas se a candidatura apresentada pelo município foi ou 

não aceite.  

Respondeu o Sr. Vereador Francisco Godinho informando que o município apresentou várias candidaturas nesta 

área e que os requisitos são muito exigentes, mas temos duas candidaturas em parceria com a Câmara Municipal 

de Mértola e com a ADPM – Associação de Defesa do Património de Mértola. ------------------------------------------- 

 

Perguntou a Sr.ª Vereadora Ana Moisão se o município de Serpa faz parte da rede nacional de espaços de 

teletrabalho/coworking, no interior. Sabendo que estes locais estão disponíveis para todos os cidadãos, gostaria 

de saber onde estão localizados. No mapa fornecido pela plataforma da administração central, no espaço da 

coesão territorial, podemos observar os municípios aderentes no Baixo Alentejo, e dessa lista, só Serpa e 

Odemira estão em fase de conclusão. 

O Sr. Presidente informou que a Câmara está a tratar do assunto e será disponibilizado espaço no edifício do 

CADES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Ana perguntou ainda sobre o ponto de situação relativamente aos emigrantes timorenses 

desalojados e que tinham sido realojados pelo município e se as denuncias sobre estas situações continuam e 

também se o Executivo dispõe de alguma informação relativamente ao programa Escolas Seguras.  

Alertou novamente para uma situação que já tinha abordado, respeitante a uma lixeira a céu aberto na freguesia 

de Pias, junto ao Bairro da Canada, que continua por resolver e tem vindo a agravar-se, estando neste momento, 

vedado o acesso a uma propriedade, devido à acumulação de lixo.  

Perguntou ainda quem é o técnico da autarquia, responsável por assessorar o PDM.  

Terminou a sua intervenção, alertando para a obra que está a decorrer junto às muralhas, uma situação que lhe 

foi reportada por uma senhora que passeava com o filho e verificou a existência de um buraco no chão, com 

ferros no seu interior e que não está sinalizado, o que acarreta perigo para os peões. -------------------------------- 

 

O Sr. Presidente informou que, neste momento, já não temos timorenses alojados no pavilhão multiusos e 

quanto ao PDM, o assunto tem sido acompanhado pela Chefe da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território e pelo Geografo do Serviço de Informação Geográfica. Agradeceu ainda o alerta sobre a situação junto 

à obra da muralha, que irá ser reportada aos respetivos serviços da autarquia.  

 

Sobre o projeto Escola Segura, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho refere que se trata de um programa da GNR, 

mas presume que, neste momento, não esteja ativo, dado que o respetivo representante no Conselho 

Municipal, não tem dado conhecimento da atividade desse Programa, no entanto, irá verificar a atual situação 

e prestar depois essa informação.   

Em relação ao assunto da lixeira, o Sr. Vereador Francisco Godinho informa que já se deslocou ao local com um 

técnico da autarquia e analisou o assunto com a Junta de Freguesia e o proprietário do terreno foi notificado 

para proceder à remoção do lixo, no entanto, o senhor manifestou desconhecimento pelo facto desse terreno 

estar registado em seu nome. Contudo, é um assunto que o proprietário tem que resolver com os indivíduos de 

etnia cigana, pois caso contrário, continuará a receber notificações para proceder à remoção do lixo.  
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Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador Tomé Panazeite para, ainda em relação ao projeto do Centro 

Tecnológico Agroalimentar, perguntar se ainda está assegurada a verba que foi candidatada e se não se correrá 

o risco do projeto vir a ser implementado noutro município.  

O Sr. Presidente respondeu que este assunto tem sido tratado sempre com o acompanhamento da CCDRA, a 

quem foi colocada a situação da dificuldade de se concluir a obra em tempo útil, devido à necessidade da prévia 

concretização do loteamento da zona industrial e o que a CCDRA disse foi que o município de Serpa estava numa 

fase de maturidade, pois os projetos estão elaborados e estamos em condições de conseguir o apoio, no âmbito 

do quadro de 20-30. Foi este o compromisso e conversa existente com a CCDR sobre o Centro Tecnológico.  

 

Face ao exposto, pergunta o Sr. Vereador Tomé se esta nova situação de não se concretizar a obra no atual 

quadro de apoio, não obriga a Câmara a alguma formalidade, para que possa depois candidatar o mesmo projeto 

no próximo quadro, tendo o Sr. Presidente respondido que a Câmara irá informar formalmente sobre o facto de 

não se avançar com a obra no atual quadro de apoio. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Na sequência da informação do Sr. Vereador Francisco sobre as candidaturas que a Câmara tem em parceria 

com a ADPM, questiona o Sr. Vereador Tomé Panazeite sobre o atual papel da Rota do Guadiana, que considera 

estar com pouca dinâmica, com fraca intervenção no apelo ao desenvolvimento da região. 

O Sr. Presidente respondeu que estes projetos do Fundo Ambiental são desenvolvidos no âmbito do parque 

natural do Vale do Guadiana e só pode existir uma candidatura. ------------------------------------------------------------ 

 

Questionou o Sr. Vereador Tomé se existe algum regulamento municipal de utilização das viaturas da proteção 

civil e se elas são utilizadas apenas no âmbito desse Serviço, tendo o Sr. Vereador Carlos Alves respondido que 

não existe nenhum regulamento especifico para a utilização dessas viaturas, elas são utilizadas pelos dois 

funcionários do Serviço Municipal de Proteção Civil, que tiveram a respetiva formação e são utilizadas apenas 

no âmbito desse mesmo Serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Pergunta ainda o Sr. Vereador Tomé Panazeite quem, na autarquia, é responsável pela Proteção de Dados, tendo 

o Sr. Presidente informado que os responsáveis pelo acompanhamento e cumprimento do Regulamento Geral 

de Proteção de Dados, são o Dr. Rui Costa e a Dr.ª Nádia Mira. --------------------------------------------------------------- 

 

 

Período de intervenção do público 

 

Começou por intervir o Sr. Bruno Oliveira, para abordar os seguintes assuntos: 

1. Sobre o parque desportivo de Serpa, alerta para o facto de, na zona de estacionamentos, muitas vezes, 

estacionarem os carros em frente à rampa de acesso ao parque desportivo, o que impossibilita a 

passagem de uma cadeira de rodas e sugere a colocação de um pin nessa zona, ou outra solução, que 

não permita o estacionamento nesse espaço; 

2. Considera que os balneários do campo da bola deveriam ser intervencionados, para um melhor 

funcionamento, principalmente na área dos chuveiros; 

3. Sugere a criação de um ringue fora do parque desportivo, que esteja acessível todos os dias da semana 

e a qualquer horário, para permitir que os jovens possam jogar sempre que queiram; 

4. Diz que a autarquia tem muitas iniciativas para atrair os turistas, mas as pessoas ficam desagradadas 

com o estado atual das entradas na cidade. A rotunda junto aos silos deveria estar melhor cuidada, tal 

como a rotunda do Cante poderia estar melhor aproveitada. Talvez a rotunda junto aos bombeiros, que 
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dá acesso à feira do queijo, pudesse ter um monumento alusivo ao queijo. Considera que a Câmara 

deveria fazer pressão junto das Estradas Portugal, para reparação da sinalética, nomeadamente as 

placas identificativas da localidade, que se encontram tapadas e limpeza da vegetação no triângulo à 

entrada, no sentido Beja/Serpa; 

5. Necessidade de reparação do pavimento de uma das entradas em Serpa, a Rua Manuel Dias Nunes, que 

se encontra em péssimas condições; 

6. Sugere a colocação de árvores na zona da circular interna de Serpa; 

7. Considera que deveria existir mais cuidado na limpeza das ruas e mesmo sem a aplicação de produtos 

químicos, deveria existir mais cuidado na deservagem e tirar/arrancar as ervas daninhas em vez de as 

cortar; 

8. Pergunta se já não existe piquete de águas, pois precisou dos seus serviços e foi informado que já não 

funcionava esse serviço; 

9. Na sua opinião, não faz sentido pintar as passadeiras para peões, por considerar um custo 

desnecessário, nas ruas/estradas que precisam ser reparadas; 

10.  Gostaria de saber o ponto de situação do elevador do castelo, que continua sem funcionar; 

11. Considera que a conclusão da obra dos passadiços do Pulo do Lobo deveria ser mais célere, no intuito 

de desenvolver o turismo; 

12. Questiona sobre o motivo do jardim publico ter começado a encerrar mais cedo, antes do tempo 

previsto e sem aviso prévio à população.  

 

O Sr. Presidente começou por responder à questão do encerramento do jardim público, referindo que houve 

uma precipitação por parte dos serviços, e logo que a situação foi detetada, foi reposto o horário que estava a 

ser praticado.  

Sobre os balneários do campo de futebol, informa que a autarquia celebrou um contrato de comodato com o 

Futebol Clube de Serpa, para permitir que o clube se possa candidatar e obter apoios para a remodelação dos 

balneários e da rede de águas e esgotos, num investimento de cerca de 150.000€. 

Relativamente aos passadiços do Pulo do Lobo diz que não foi um processo fácil, explicou a situação de litigio 

com a empresa, a resolução do contrato, a providência cautelar, que impediu a câmara de avançar mais cedo 

com os procedimentos necessários à conclusão da obra. Tal como os munícipes, a Câmara também pretende 

que a obra avance mais depressa, mas é necessário cumprir os respetivos prazos.  

Quanto ao elevador do Castelo, é uma situação que também preocupa a Câmara, não há justificação para estar 

assim, mas a obra encontra-se no prazo de garantia e temos insistido com a empresa para resolver o assunto e 

face à atual situação, temos que verificar os procedimentos legais de que dispomos para conseguir a resolução 

do problema.  

Em relação à pintura das passadeiras, há zonas e arruamentos que não carecem de reparação e estamos a 

proceder a manutenção dessas passadeiras. A Câmara tem consciência das necessidades de intervir em alguns 

arruamentos, mas não tem condições financeiras de intervir em todos em simultâneo e a Rua Manuel Dias Nunes 

é um dos arruamentos prioritários, pois há certos buracos que resultam de roturas e é uma rua que faz parte de 

uma candidatura, pois o investimento ronda os 500.000 euros. Está a ser elaborado o projeto, mas por se 

localizar na zona de proteção das muralhas, será necessário solicitar o parecer da Direção Regional da Cultura.  

Em relação ao piquete, irá verificar junto dos respetivos serviços, o que se terá passado no dia em que solicitou 

a sua intervenção.  

Sobre a referência à deservagem, diz que foi efetuada há pouco tempo uma intervenção, por parte de uma 

empresa e tem sido feito também corte de ervas pelos serviços da autarquia. 
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Sobre a sugestão de se colocar árvores na zona da circular interna, informa que a Câmara tem definida como 

zona prioritária, a intervenção nos terrenos anexos ao pavilhão Carlos Pinhão e ao Serpa Hotel e o projeto irá 

integrar também toda a zona até à rotunda dos silos.  

Concorda que se tenha que melhorar as entradas na cidade e algumas rotundas e também fazer algum 

investimento em termos de sinalética e manifesta também a sua concordância com a necessidade de um espaço 

que permita ser utilizado pela população, em qualquer horário. Recorda que a autarquia já criou um campo de 

basquete no espaço exterior do antigo Polo 3, em Serpa e a Junta de Freguesia de Serpa (Salvador e Santa Maria) 

sugeriu à Câmara a utilização do espaço exterior do antigo posto da PSP e a Junta irá transformar esse terreno 

num recinto desportivo.  

A Câmara vai também intervir na zona do patinódromo, criando um recinto desportivo que permita a sua 

utilização, sem acesso ao relvado e existe também a hipótese de se criar na área relvada do loteamento da Cruz 

Nova, uma zona para desporto, permitindo assim, ao longo da cidade, a existência de alguns espaços onde se 

possa praticar desporto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. António Lobão que começou por abordar o assunto da obra de requalificação da 

Rua das Portas de Beja, em Serpa, para dizer que não entende que o projeto de uma obra que ainda não iniciou, 

já tenha sido alterado e questiona se o projeto da Rua dos Fidalgos estaria incorreto, o que levou à alteração do 

projeto da outra obra que ainda não iniciou.  

Pergunta se a alteração do projeto foi solicitada pela autarquia e se se trata de uma nova versão do projeto 

inicial e qual o fundamento para o fazer, pois isso acarreta aumento dos custos para a autarquia.  

Pergunta também se o município tenciona iniciar a obra da Rua das Portas de Beja, antes de concluir a Rua dos 

Fidalgos, o que, na sua opinião seria descabido, por teríamos duas ruas de acesso à Praça, inacessíveis.  

 

O Sr. Presidente começou por dizer que, em relação à Rua das Portas de Beja, naturalmente que foi o município 

que solicitou a revisão do projeto, porque todos aprendemos com alguns erros, mas em termos de obra, não há 

nada de novo. A obra da rua dos Fidalgos foi efetuada em duas partes, tendo a Câmara efetuado no inicio, as 

infraestruturas de água e saneamento e a empresa o calcetamento, contudo, a Câmara concluiu o procedimento 

das infraestruturas mais rápido do que o previsto e o empreiteiro não estava em condições de dar logo inicio ao 

calcetamento, tendo assim existido um desfasamento. Perante isto, entende a Câmara que, para a Rua das 

Portas de Beja, deverá ser a empresa a fazer tudo, ou seja, as infraestruturas e o calcetamento e também as 

canalizações devem ser desfasadas da área central da rua e foi isto que esteve na origem do pedido de alteração 

ao projeto, pois sendo uma obra candidatada, o projeto deve estar em conformidade com o procedimento que 

venha a ser aberto.  

Diz ainda que a autarquia não irá fechar o acesso à Praça, teremos que garantir condições para que a zona da 

Praça esteja sempre acessível e se houver coincidência temporal nas duas obras, poderá ser feita em duas fases.  

 

Voltou a intervir o Sr. António Lobão para dizer que, em relação à obra da Rua das Portas de Beja, há uma zona 

que não está contemplada no projeto, que é o Largo Jorge Melo até às escadas da Igreja de Santa Maria e faz a 

sugestão de se incluir essa zona, pois seria assim uma solução integrada, tendo o Sr. Presidente respondido que 

poderá ser ponderada essa solução. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Informações enviadas por email aos eleitos, para conhecimento 

03 de novembro  

Na sequência da intervenção da Sra. Vereadora Paula Pais, na reunião de Câmara Municipal de 2022.09.28, em 

que solicita esclarecimentos sobre uma placa a dizer “VENDE-SE” num terreno da Zona de Atividades 

Económicas de Vila Nova de S.Bento (2ª fase), transcreve-se resposta da Divisão de Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, para conhecimento: 

 

“Embora o pedido de informação não seja muito claro, conclui-se que estará em causa o Lote n.º 9, da segunda 

fase da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento. 

O Lote n.º 9 foi vendido, por escritura pública de 08/03/2018, à “Queijaria Eira de Vila, Unipessoal, Lda”, 

contemplando a obrigação de inicio da obra no prazo de 1 ano e conclusão no prazo de 3 anos, sob pena de 

reversão. 

Creio que já existe um processo sobre este assunto, uma vez que estando a “Queijaria Eira de Vila, Unipessoal, 

Lda”, em estado de insolvência, estará a decorrer, entre 04/10/2022 e 02/11/2022, um leilão eletrónico para 

venda do lote, pelo valor base de 4370,54€. 

Mais se informa que no âmbito da mesma deslocação, o Serviço de Fiscalização verificou que os lotes 13 e 14, 

também se encontram em venda. Estes lotes são propriedade da Sociedade Agropecuária de São Bento S.A, e já 

se encontram edificados (Processos de licenciamento para construção nº 03/2016/254 e 03/2016/255).” 

Mais informa a Divisão de Administração Geral que “o assunto do lote nº 9 se encontra em apreciação jurídica 

tendo em vista a eventual ação judicial para reversão do lote de terreno.” 

 

03 de novembro 

Na sequência da intervenção da Sra. Vereadora Paula Pais, na reunião de Câmara Municipal de 2022.10.12, em 

que questiona porque é que as faturas que são pagas pelos pais, relativas aos prolongamentos da escola, não 

aparecem no portal do e-fatura, transcreve-se resposta da Divisão Financeira, para conhecimento: 

 

“- Confirma-se que num período recente não nos foi possível comunicar à Autoridade Tributária os ficheiros SAFT-

PT, relacionados com a faturação das Atividades de Animação e de Apoio à Família; 

- Conforme resulta da informação do Serviço de Informática, Redes e Comunicações, tal impedimento resultou 

de uma incompatibilidade entre a aplicação em uso no Município de Serpa – SGF: Sistema de Gestão de 

Faturação - e as exigências técnicas resultantes da alteração do procedimento estabelecido pela Autoridade 

Tributária; 

- Ainda de acordo com a mesma informação, já foi contactada a empresa que produziu a aplicação SGF (AIRC), 

para promover as respetivas alterações, tendo sido informado que tal procedimento já se encontra em 

desenvolvimento, prevendo-se que uma nova versão da aplicação já preveja a correção; 

- Entretanto, mediante utilização de uma solução de recurso e de carácter transitório (browser do Internet 

Explorer), foi possível efetuar a comunicação da informação em falta, mantendo-se tal procedimento até 

correção da SGF; 

- Assim, à presente data, toda a informação necessária foi comunicada à Autoridade Tributária; 

- Por ultimo, agradecendo naturalmente a intervenção da Sr.ª Vereadora Paula Pais, cumpre ainda informar que, 

tanto a Unidade de Gestão Financeira, como o Serviço de Informática, Redes e Comunicações já tinham 

conhecimento da situação e vinham, há algum tempo, a trabalhar na respetiva resolução, naturalmente difícil, 

por envolver a concertação entre duas entidades (AIRC e AT), externas ao Município.” 
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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: 

 

1. Alteração nº13 ao Orçamento e Alteração Nº10 às GOP da Câmara Municipal de Serpa  

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

3. Licenças para realização de provas desportivas – Ratificação  

4. Licenças de recinto improvisado - Ratificação 

5. Pedido de Enquadramento em PDM para Arranque e Posterior Plantação de Olival, Artigo 417 P de Pias 

- Requerente: Francisco Manuel Farinho Carmona 

6. Pedido de Enquadramento em PDM para Arranque e Posterior Plantação de Olival, Artigo 42 F de 

Brinches –Requerente: José Manuel Santos Correia 

7. Pedido de Enquadramento em PDM Para Arranque e Posterior Plantação de Olival, Artigo 43 F de 

Brinches –Requerente: José Manuel Santos Correia 

8.  Pedido de Enquadramento em PDM Para Arranque e Posterior Plantação de Olival, Artigo 44 F de 

Brinches –Requerente: José Manuel Santos Correia 

9. Pedido de Enquadramento em PDM para Arranque e Posterior Plantação de Olival, Artigo 60 F de 

Brinches –Requerente: José Manuel Santos Correia 

10. Pedido de Enquadramento em PDM para cultivo de canábis no prédio rústico 48 A1 de Pias 

11. Anúncio N.º 157800/2022 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Travessa 1º De Maio Nº10, 

em Serpa 

12. Anúncio N.º 158671/2022 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Boninal de Fora nº2, 

em Serpa 

13. Anúncio N.º 167900/2022 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Fonte Santa nº4, 

em Serpa  

14. Anúncio N.º 167904/2022 - Direito de preferência na venda do Imóvel sito na Rua das Varandas, em 

Serpa  

15. Anúncio N.º 168064/2022 - Direito de Preferência na venda do Imóvel sito na Rua Manuel Dias Nunes 

nº8, em Serpa  

16. Anúncio N.º 168096/2022 - Direito de Preferência na venda do Imóvel sito na Rua Portas de Beja n.º 22, 

em Serpa 

17. Pedido de parecer sobre Projeto de Emparcelamento Simples do Prédio Rústico, denominado “Vale de 

Linhares”, Artigo nº32 da Secção EE, da (extinta) freguesia de Salvador e do Prédio Misto denominado 

“Corga da Fonte”, Artigo 13 da Secção II, da extinta freguesia de Salvador 

18. Pedido de parecer sobre Aumento de Compartes – Herdade Vale das Éguas e Herdade da Charneca dos 

Pereiros, em Serpa – Requerente: João José Malveiro Coelho Palma 

19. Constituição em Regime de Propriedade Horizontal do Prédio Urbano sito na Rua da Parreira, nºs 3, 5 e 

9 e Travessa da Parreira nº10, em Santa Iria 

20. Destaque de Parcela do Prédio Rústico inscrito na matriz predial sob o Artigo nº1, Secção J, em serpa – 

Requerente: José Manuel Macedo de Lá Féria 

21. Pedido de licenciamento da 3ª Alteração ao Loteamento Municipal de Vila Verde Ficalho, titulado pelo 

alvará de loteamento n.º 02/2006 - Requerente: Isaura Figueiredo 
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22. Pedido de licenciamento da 2ª alteração ao Loteamento Municipal da Zona do Moinho, titulado pelo 

alvará n.º 6/2006, em Serpa – Requerente: Carla Sofia Pimenta Silva 

23. Vistoria ao abrigo do artigo 89 do D.L. 555/99 de 16 de dezembro, nos prédios urbanos sitos na Ladeira 

do Outeiro, em Brinches – Requerente: Maria de Guadalupe Abrantes Estevens Ferreira 

24. Associação Lá Vai Alho de Vila Verde de Ficalho – Atribuição de subsídio 

25. Sociedade Columbófila de Serpa – Atribuição de subsídio 

26. Futebol Clube de Vale de Vargo (Secção de Columbofilia) – Atribuição de subsídio 

27. Sociedade Recreativa 1º de Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Atribuição de subsídio 

28. Centro de Cultura Popular de Serpa – Atribuição de subsídio 

29. Grupo Coral os Arraianos de Vila Verde de Ficalho – Atribuição de subsídio 

30. Sociedade Luso União Serpense – Atribuição de subsídio 

31. Associação Cultural os “Filhos de Lumière “– Atribuição de subsídio  

32. Protocolo de Parceria entre a Competir – Formação e Serviços, S.A. e o Município de Serpa - Ratificação 

33. Proposta de Protocolo de Colaboração entre Associação de Futebol de Beja e a Câmara Municipal de 

Serpa 

34. Protocolo com o Agrupamento de Escolas nº2 de Serpa - Reforço de verba para os refeitórios escolares  

35. Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a Associação de Mulheres Moura 

Salúquia  

36. Proposta de Protocolo entre a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

e a Câmara Municipal de Serpa 

37. Iniciativa SerpApetece – Proposta de normas de funcionamento 

 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h40 da qual, para constar, se lavrou a 

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

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

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

 

 

 

         O Presidente da Câmara      A Secretária 

  

                                                      
_______________________________   _________________________ 
       João Francisco Efigénio Palma         Anabela Baleizão Cataluna 
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ANEXO 2 - Pedido de Enquadramento em PDM para Arranque e Posterior Plantação de Olival, Artigo 

417 P de Pias - Requerente: Francisco Manuel Farinho Carmona 

 
ANEXO 3 - Pedido de Enquadramento em PDM para Arranque e Posterior Plantação de Olival, Artigo 42 
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ANEXO 4 - Pedido de Enquadramento em PDM para Arranque e Posterior Plantação de Olival, Artigo 43 

F de Brinches –Requerente: José Manuel Santos Correia 
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