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ATA N.º 25/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 23 de novembro de 2022 

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

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

Moisão 
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ATA N.º 25/2022 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 23 de 

novembro de 2022, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 40.º da Lei n.º75/2013, 

de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Aprovação da Ata n.º 24/2022 

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 24, relativa à reunião realizada no dia 9 de novembro, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção da Sr.ª Vereadora Paula Pais, por não ter participado 

na reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

art.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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Alteração n.º 14 ao orçamento e alteração n.º 11 às GOP da Câmara Municipal – Ratificação  

4. Alteração n.º 15 ao orçamento e alteração n.º 12 às GOP da Câmara Municipal 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, nos prédios sitos na Rua de S. Sebastião, n.º 41 e 43 em 

Pias – Requerente: Maria Luzia Carrasco Caeiro 

6. Anúncio n.º 171757/2022 – Direito de preferência do prédio sito na Rua da Ladeira, n.º 27, em Serpa 

7. Anúncio n.º 174162/2022 – Direito de preferência do prédio sito na Rua das Portas de Beja, n.º 13 e 15, 

em Serpa 

8. Autoridade Tributária e Aduaneira – Direito de preferência 

9. Moção - Monumento em memória dos antigos combatentes do Ultramar 

10. Projeto de execução do Coberto Multiusos – Bairro de S.Francisco, em Serpa 

11. Proposta de abertura de concurso público para a empreitada de construção do Coberto Multiusos – 

Bairro de S.Francisco, em Serpa 

12. Piense Sporting Clube – Proposta de atribuição de subsidio  

13. Associação “Lá Vai Alho” – Proposta de atribuição de subsidio 

14. Associação de Jovens de Vila Nova de S.Bento – Proposta de atribuição de subsidio  

15. Grupo Coral Feminino “As ceifeiras de Pias” – Proposta de atribuição e subsidio  

16. Centro Rural da Cruz da Cigana – Proposta de atribuição de subsidio  

17. Protocolo de cooperação com a Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo – Ratificação  

18. Proposta de alienação de moinhos – Isabel do Carmo Malveiro Venâncio do Rosário 

19. Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na Rua dos Farizes, n.º 50 em Serpa – 

Requerente: Fernanda Maria Alves Martins Teles 
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20. Destaque de parcela do prédio sito na Travessa das Hortas, s/n, em Vila Verde de Ficalho – Requerente: 

Pedro Manuel Valente Sargento 

21. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Carvalhal”, artigo 24, secção G, na 

freguesia de Pias – Requerente: Guilherme de Figueiredo 

22. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Carvalhal”, artigo 42, secção G, na 

freguesia de Pias – Requerente: Guilherme de Figueiredo 

23. Atividades de Animação e Apoio à Família – Proposta de gratuitidade do prolongamento de horário 

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

25. Certificação de nomes de ruas no concelho – Retificação  

26. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

27. Assuntos diversos 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

1.1. 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 

Comissão Festas de Brinches 17162 
2022.11.03 

Baile 
Dia 12 de novembro 

Ruido 20,00€ 

Junta de Freguesia de Pias 17592 
2022.11.09 

“Mostra de Pias” Ruido e recinto 
improvisado 

35,45€ 

Comissão Festas Santas Cruzes 17528 
2022.11.08 

Jantar e Baile 
Dia 12 de novembro 

Ruido 20,00€ 

 

1.2. Força Aérea – Visita Cultural a Serpa (Doc. 14824/2022) 

Através de informação datada de 14 do corrente mês de novembro, a Divisão de Inovação Territorial e 

Economia, refere que a Força Aérea, em coordenação com a Direção Geral de Recursos de Defesa Nacional e 

com a Entidade Regional de Turismo, solicitou o apoio do município para uma visita cultural a Serpa, 

nomeadamente através do transporte de 50 militares estrangeiros da Base Aérea nº 11, no quadro do 

Campeonato Mundial de Corta Mato. 

O apoio prestado está enquadrado no Regulamento de Utilização e Cedência de Viaturas do Município de Serpa, 

(Diário da República, 2.ª série — N.º 115 — 18 de junho de 2019), sendo que o artigo 30º (isenções), define que 

as entidades podem beneficiar de reduções e/ou isenções no pagamento, mediante deliberação da Câmara 

Municipal, devidamente fundamentada.  

Em reunião de Câmara Municipal de 17.04.2019 foram fixados os preços pela utilização de viaturas de transporte 

de pessoas, com o valor de 1,08 euros quando a viatura utilizada for de mais de 9 lugares, pelo que este apoio 

se consubstancia numa despesa total de 216 euros (200km x 1.08 euros).  

Considerando que nos termos do definido no anexo I da lei 75/2013 de 12 de setembro, designadamente os  nº 

1 e 2. do  artigo 23º conjugados com o artigo 33º, alíneas u)  ff),  constituem atribuições do município a promoção 

e salvaguarda dos interesse próprios das respetivas populações e que os municípios tem atribuições, entre 

outras,  no património e na promoção do desenvolvimento,  competindo à Câmara Municipal apoiar atividades 
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de natureza social, cultural, educativa, desportiva ou outra de interesse para o município, bem como promover 

e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de 

interesse municipal;  

Considerando que se tratou de uma visita de âmbito cultural e de divulgação da cidade e do concelho de Serpa 

junto do mercado internacional, atividade que resulta também das boas relações de colaboração que tem vindo 

a ser consolidadas entre o município de Serpa, a Força Aérea e a Entidade Regional de Turismo, propõe-se a 

isenção de pagamento da deslocação referida, no valor de 216 euros, devendo o assunto ser objeto de 

deliberação do órgão executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar a Força Aérea do pagamento das 

despesas de autocarro, no valor de 216,00€, respeitante à visita a Serpa, realizada no dia 12 de outubro. 

 

1.3. Futurama/Associação Boca (Doc.9938/2022) 

A Divisão de Cultura e Património, através de informação datada de 3 do corrente mês de novembro, refere que 

a Direção Artística do Futurama, solicita isenção do pagamento das deslocações efetuadas em autocarro a 

Mértola (dia 30 de setembro, no valor de 407,22€), Beja (dia 8 de outubro, no valor de 395,38€) e Castro Verde 

(dia 22 de outubro, no valor de 328,72€), para a participação do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de 

Serpa e do Grupo Coral e Etnográfico da Academia Sénior de Serpa, na atividade Cantexto, no âmbito do Festival 

Futurama, totalizando 1.131,32€. 

Em email enviado a 9 de outubro, a entidade solicita a isenção, com base na deslocação dos dois grupos de 

Serpa para participarem no Cantexto nos municípios vizinhos.  

Propõem a isenção de pagamento das taxas de utilização do autocarro, com base na parceria entre o município 

e a Associação Boca, organizadora do projeto e do festival. O projeto Cantexto propôs colaborações entre 8 

grupos corais do Baixo Alentejo e 8 escritores contemporâneos. Desta parceria nasceram novos poemas que 

foram musicados por Armando Torrão e Paulo Ribeiro e cantados pelos grupos em concerto nos municípios 

referidos. Daqui resultaram concertos bastante concorridos, dando hipóteses de confraternização entre os 

grupos dos quatro municípios, contribuindo para uma nova perspetiva sobre o Cante. 

A proposta de isenção está enquadrada no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais e respetivas 

Tabelas (Capítulo III, Artigo 8.º - ponto 6): “Poderá, ainda, haver lugar à isenção ou redução de taxas 

relativamente a eventos de manifesto e relevante interesse municipal, mediante deliberação da Câmara 

Municipal, sob proposta, devidamente fundamentada do respetivo Pelouro.”  

 

 Deliberação 

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar a Associação BOCA das despesas 
de autocarro, nas deslocações efetuadas a Beja, Mértola e Castro Verde, no valor total de 1.131,32€, no 
âmbito do Festival Futurama. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1.4. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa /Semana Europeia das Línguas (Doc. 14621/2022) 
A Divisão de Educação e Juventude informa que a Autarquia, na sequência de pedido do Agrupamento de Escolas 

nº 2 de Serpa, no passado dia 27 de setembro, efetuou o transporte de 17 alunos e 2 professores que 

frequentam o 4º ano de escolaridade na Escola Básica de Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de S. Bento e A-do-

Pinto, para assistirem à peça e teatro “Lendas e Histórias da Europa”, apresentada pelo Grupo de Teatro 

(En)Cena na Escola Secundária de Serpa, no âmbito da Semana Europeia das Línguas. 
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De acordo com informação do serviço de Gestão da Frota, a referida deslocação tem um custo associado no 

valor de 172,76€. 

De acordo com o estipulado no Capítulo III do Regulamento Municipal de utilização e cedência de viaturas, o 

nº1, do artigo 29º refere: “Pela cedência de viatura é devido o pagamento correspondente aos encargos inerentes à 

utilização da mesma, conforme previsto em regulamento municipal”. 

 

No entanto, propõem a isenção da referida despesa ao Agrupamento de Escolas, conforme determina o nº 1, 

do Artigo 30º do referido regulamento, como forma de apoio à participação dos alunos em atividades dentro 

do concelho e, promovidas por alunos de outros níveis de ensino, reforçando o conhecimento para além das 

escolas de origem e os laços de amizade e convívio. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o Agrupamento de 

Escolas n.º 2 de Serpa, do pagamento das despesas de transporte, no valor de 172,76€, respeitante à 

deslocação dos professores e alunos, para a Escola Secundária de Serpa, no âmbito da Semana Europeia das 

Línguas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.5. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa / Deslocação ao aeroporto de Faro (Doc. 16174/2022) 

Através de informação datada de 4 do corrente mês de novembro, a Divisão de Educação e Juventude, refere 

que a Autarquia, na sequência do pedido do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, efetuou no dia 20 e 24 de 

outubro de 2022, o transporte para o aeroporto de Faro (ida e regresso), de 24 alunos e 2 professores da Escola 

Secundária de Serpa, para participação na sessão solene do Concurso Euroescola, que decorreu no Parlamento 

Europeu, em Estrasburgo, enquanto vencedores nacionais da edição 2021/2022. 

 

De acordo com informação do serviço de Gestão da Frota, a referida deslocação tem um custo associado no 

valor de 107,04€. 

De acordo com o estipulado no Capítulo III do Regulamento Municipal de utilização e cedência de viaturas, o nº 

1, do Artigo 29º refere: “Pela cedência de viatura é devido o pagamento correspondente aos encargos inerentes à 

utilização da mesma, conforme previsto em regulamento municipal”. 

 

Contudo, propõem a isenção da referida despesa ao Agrupamento de Escolas, conforme determina o nº 1, do 

Artigo 30º do referido regulamento, atendendo à natureza da iniciativa e, como forma de valorização do 

trabalho desenvolvido pelos alunos e empenho demonstrado. -------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o Agrupamento de 

Escolas n.º 2 de Serpa, do pagamento das despesas de transporte, no valor de 107,04€, respeitante à 

deslocação dos alunos e professores da Escola Secundária de Serpa, para o aeroporto de Faro, nos dias 20 e 

24 de outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

1.6. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – (Doc. 17433/2022) 

Através de informação datada de 16 do corrente mês de novembro, a Divisão de Educação e Juventude, refere 
que a Autarquia, na sequência de pedido do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, efetuou no dia 9 de 
novembro, o transporte de 7 alunos e 1 professor do Curso Profissional de Técnico e Gestão do Ambiente, da 
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Escola Secundária de Serpa, para participação numa atividade integrada no “Projeto Rios” desenvolvida pela 
Associação Margem Esquerda do Guadiana, no Moinho da Solitária, sito na ribeira do Enxoé. 
 
De acordo com informação do serviço de Gestão da Frota, a referida deslocação tem um custo associado no 
valor de 15,14€. 
De acordo com o estipulado no Capítulo III do Regulamento Municipal de utilização e cedência de viaturas, a 
utilização de viaturas por entidades externa tem pagamento associado de acordo com o estipulado no nº 1, do 
Artigo 29º: “Pela cedência de viatura é devido o pagamento correspondente aos encargos inerentes à utilização 
da mesma, conforme previsto em regulamento municipal”. 
Propõem a isenção da referida despesa ao Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, conforme determina o nº 1, 
do Artigo 30º do referido regulamento, atendendo que a deslocação foi efetuada dentro do concelho e 
direcionada para uma atividade de carater pedagógico e educativo. ------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o Agrupamento de 

Escolas n.º 2 de Serpa, do pagamento das despesas de transporte, no valor de 15,14€, respeitante à 

deslocação dos alunos e professor da Escola Secundária de Serpa, para a participação na atividade, no âmbito 

do “Projeto Rios”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.7. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa (Doc. 14960/2022) 

Através de informação datada de 11 do corrente mês de novembro, a Divisão de Educação e Juventude, refere 

que a Autarquia, na sequência de pedido do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, efetuou no passado dia 27 

de setembro, o transporte de 4 professores da Escola Secundária de Serpa, até Lisboa para participação no 1º 

Encontro do Projeto designado “Celebrating Democracy – Celebrando a Democracia”, que envolve várias escolas 

do país, no âmbito do Programa Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu. 

 

De acordo com informação do serviço de Gestão da Frota, a referida deslocação tem um custo imputado no 

valor de 159,70€. 

De acordo com o estipulado no Capítulo III do Regulamento Municipal de utilização e cedência de viaturas, o nº 

1, do Artigo 29º refere: “Pela cedência de viatura é devido o pagamento correspondente aos encargos inerentes à 

utilização da mesma, conforme previsto em regulamento municipal”. 

Propõem a isenção da referida despesa ao Agrupamento de Escolas, conforme determina o nº 1, do Artigo 30º 

do referido regulamento, como forma de apoio à continuidade da participação de representantes concelho de 

Serpa em atividades desta natureza e, face ao cariz do projeto: promoção de um conjunto de práticas educativas 

e pedagógicas para uma cidadania democrática ativa e, educação para os Direitos Humanos. 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o Agrupamento de 

Escolas n.º 2 de Serpa, do pagamento das despesas de transporte, no valor de 159,70€, respeitante à 

deslocação a Lisboa, dos professores da Escola Secundária de Serpa, no dia 27 de setembro, para a 

participação no 1º Encontro do Projeto “Celebrating Democracy”.  --------------------------------------------------------- 
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2. Licenças de recinto improvisado 

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 Festas de 
Pias 

Baile 
nas instalações da 
Junta de Freguesia 

(estrada de Brinches) 

17142 
2022.11.02 

12 de 
novembro 

2022.11.07 

 

 

3. Alteração n.º 14 ao orçamento e alteração n.º 11 às GOP da Câmara Municipal – Ratificação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS, 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, em 16 de novembro:  
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4. Alteração n.º 15 ao orçamento e alteração n.º 12 às GOP da Câmara Municipal 

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, aprovar a 15.ª alteração ao Orçamento e 12.ª alteração às 

GOP da Câmara Municipal, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante.  
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5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, nos prédios sitos na Rua de S.Sebastião, n.º 41 e 43 
em Pias – Requerente: Maria Luzia Carrasco Caeiro 

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 Luzia Carrasco Caeiro, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e 
Ordenamento do Território, elaboram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 3 de novembro de 2022: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito.  

 

 

6. Anúncio n.º 171757/2022 – Direito de preferência do prédio sito na Rua da Ladeira, n.º 27, em Serpa 

Nº Pedido - 171757/2022 
Data do Anúncio - 05-11-2022 
Data de Disponibilização no Site -05-11-2022 
 
Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - José Damião Martins Torrão Félix 
 
Vendedor(es) 

Maria de Lurdes Poupinha Severino Urbano  

 
Comprador(es) 

José Damião Martins Torrão Félix  
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Identificação do Imóvel 
Artigo Matricial - 47 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 60 m2 
Área Total - 60 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua da Ladeira, nº 27 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 70000 Moeda  Euros 
Data previsível do negócio - 30-11-2022 
 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 7 de novembro, atendendo à 

localização do imóvel (Rua da Ladeira, n.º 27, em Serpa), a área total (60,00 m2), a área bruta privativa (60,00 

m2) e o valor (70.000,00 Euros), 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 as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, não exercer 

o direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Ladeira, n.º 27 em Serpa, pelo valor proposto de 

70.000€ (setenta mil euros).  
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7. Anúncio n.º 174162/2022 – Direito de preferência do prédio sito na Rua das Portas de Beja, n.º 13 e 

15, em Serpa 

Nº Pedido - 174162/2022 
Data do Anúncio - 09-11-2022 
Data de Disponibilização no Site -09-11-2022 
 
Requerente 

Nome/Firma ou Denominação 
Joana Raquel Prior Neto  

 
Vendedor(es) 

Ana Filipa Matos Correia Torrão Félix  

Damião José Torrão Félix  

José Damião Martins Torrão Félix  

 
Comprador(es) 

Carlos Filipe Estevens Castro  

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Ficha -134 
Artigo Matricial - 1197 
Quota Parte - 1/1 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 570 m2 
Área Total - 365 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Portas de Beja 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 65000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 24-11-2022 
 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 14 de novembro, atendendo à 

localização do imóvel (Rua das Portas de Beja, n.º 13 e n.º 15, em Serpa), a área total (365,00 m2), a área bruta 

privativa (570,00 m2) e o valor (65.000,00 Euros), 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 as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, não exercer 

o direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua das Portas de Beja, n.º 13 e 15 em Serpa, pelo valor 

proposto de 65.000€ (sessenta e cinco mil euros). ------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Autoridade Tributária e Aduaneira – Direito de preferência 

Através de informação datada de 16 do corrente mês de novembro, a Chefe da Divisão de Administração Geral, 

refere que, em 17 de outubro (doc. 16214/2022, o Serviço de Finanças do Montijo, para efeitos do disposto nos 

nºs 1 e 2  do artigo 227.º da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho, notifica a Câmara Municipal de Serpa para, 

querendo, exercer o direito de preferência relativamente ao projeto de venda do lote de terreno para 

construção urbana, inscrito na matriz sob o artigo 1414, descrito na CRP  de Serpa sob o número 903/20050110, 

com a área de 325 m2, situado em Ferragial do Telheiro, em Vale de Vargo, União da Freguesias de Vila Nova de 

S. Bento e Vale de Vargo, penhorado no processo de execução fiscal ao executado José Veiga Guerreiro, NIF 

135 499 682, residente em Vale de Vargo. 

Informa que, o leilão eletrónico para venda do mencionado prédio irá decorrer entre o dia 26/12/2022 e o dia 

09/01/2023, a base de licitação é de 8.331,55€, indicando com detalhe a forma como irá decorrer o processo 

do leilão eletrónico. 

De acordo com a disposição legal invocada, artigo 227.º da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho, o município goza do 

direito nos seguintes termos: 

-O município em cujo território se situe o prédio penhorado no âmbito do processo de execução fiscal, 

tem direito de preferência na compra desse imóvel, de acordo com o estatuído no nº 1; 

- A Autoridade Tributária está obrigada a comunicar ao município o projeto de venda do imóvel e 

condições de venda, conforme previsto no nº 2; 

- O município dispõe de 30 úteis para dar resposta à proposta apresentada, considerando-se a falta de 

resposta como não aceitação da mesma, de harmonia com o disposto nº 3. 

 

Perante a apreciação do assunto exposto, tendo em consideração a localização do lote de terreno destinado a 

construção, não havendo um interesse direto na afetação a determinado fim e o valor base de licitação, não se 

considera haver interesse no exercício do direito de preferência, na compra do prédio ora identificado por parte 

do município. 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal, ao abrigo da competência que lhe é conferida no artigo 33.º nº 1 g) do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, respeitante à 

aquisição de bens imóveis, e de acordo com o disposto no artigo 227.º da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho, 

deliberou por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista,  não exercer o direto de 

preferência na compra, em processo de execução fiscal, do prédio penhorado, inscrito na matriz sob o artigo 

1414, descrito na CRP  de Serpa sob o número 903/20050110, com a área de 325 m2, situado em Ferragial do 

Telheiro, em Vale de Vargo, União da Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, cujo valor base de 

licitação é de 8.331,55€, por reconhecer não haver interesse na sua aquisição, tendo em consideração a sua 

localização, a não existência de um interesse direto na afetação a determinado fim  e o valor base de licitação.  
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9. Moção - Monumento em memória dos antigos combatentes do Ultramar 

Foi apresentada pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, por documento com entrada na autarquia em 11 do corrente 

mês de novembro, a seguinte Moção, que se transcreve, para construção de um monumento em memória dos 

antigos combatentes do Ultramar: 

 

 

 

Interveio o Sr. Presidente para informar que, através de email datado de 20 do corrente mês de novembro, 

solicita a Sr.ª Vereadora Ana Moisão a justificação da sua falta à presente reunião, por motivos profissionais e a 

possibilidade de apreciação deste assunto na próxima reunião do Órgão Executivo. 

Face à ausência da proponente e conforme seu pedido, ficou acordado que este assunto, será agendado para a 

próxima reunião da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Projeto de execução do coberto multiusos – Bairro de S.Francisco, em Serpa 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, datada de 2 do corrente mês de novembro, emitida pelo Serviço 

de Apoio Técnico da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais (Arq.º David Dias): 

 

«Serve o presente para colocar à analise, com vista à sua aprovação, o projeto de execução relativo aos trabalhos 

de construção do Coberto Multiusos de Serpa. 

Integrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), incluído na Requalificação do Espaço 

Publico do Bairro de S. Francisco - Serpa, pretende o Município de Serpa colocar à disposição dos moradores do 

Bairro de S. Francisco, e população em geral, uma área coberta que permita o desenvolvimento de atividades, 

não só ligados a ações de culto e casamentos, como também a concertos, feiras, exposições, ações de desporto, 

e eventos semelhantes. 

 

 

- Planta de localização 

 

Atualmente utilizado como parque de estacionamento de apoio ao Pavilhão de Exposições e Salão Polivalente 

de Serpa, o local encontra-se em área classificada como “Zona Sensível” onde se inserem as EUC1 – Ampliação 

do Pavilhão de Feiras e Exposições; a EUC5 e a EUC6 – Reservas para equipamento; 
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- Descrição da proposta 

O espaço multiusos proposto é no fundo um espaço amplo coberto, aberto por todos os lados, com 45.25m x 

48.50m, composto por uma estrutura metálica e cobertura metálica em painel sandwich. A proposta tem como 

objetivo aproveitar ao máximo a parcela de terreno, permitindo um espaço amplo para atividades diversas da 

comunidade. 

Para além da cobertura anteriormente descrita, é proposto um bloco de sanitários numa das laterais do recinto. 

Este é desenvolvido em alvenaria com uma estrutura de betão armado e cobertura em painel sandwich metálico, 

onde, além de sala técnica destinada a equipamento de apoio e gestão de iluminação e rede de infraestruturas 

elétricas proposta ao longo da estrutura, estão também previstos dois espaços de camarins de apoio a eventos.  

 
Designação 
 

Áreas 

Área do Lote 3993,00 m² 

Área de implantação 2397.62 m
2
 

Área de construção 2397.62 m
2
 

Pavimento passeio 385,10 m
2
 

 
Designação do compartimento  
 

Áreas - Uteis 

Recinto Coberto 2072,3 m² 

Recinto Multiusos 2072,3 m² 

Bloco Sanitários e serviços 286.70 m² 

Circulação geral 125,10 m2 

Sanitários senhoras 53,10 m2 

Circulação sanitários senhoras 4,5 m2 

Sanitários acessíveis 01 3,4 m2 
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Sanitários acessíveis 02 3,4 m2 

Arrumos 9,5 m2 

Camerin 01 9,9 m2 

I.S. Privado 2,2 m2 

Camerin 02 9,9 m2 

I.S. Privado 2,2 m2 

Sanitários acessíveis 3 3,4 m2 

Sanitários acessíveis 4 3,4 m2 

Circulação sanitários homens 4,5 m2 

Sanitários homens 45 m2 

Área técnica 7,2 m2 

 

 

- Vistas do equipamento proposto - fonte: RIPORTICO®, 2022 

 

 
Estimativa Orçamental: 

- Estima-se para esta intervenção um investimento de 784.805,05€, acrescido do IVA em vigor, considerando: 
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Prazo de Execução: 

- Estima-se um prazo de 7 meses para a execução dos trabalhos indicados.» 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais para recordar que, no anterior mandato, na reunião 

de 4 de março de 2020, os eleitos do Partido Socialista votaram contra o projeto de execução do coberto 

multiusos do Bairro de S. Francisco, por considerarem o valor elevado (na altura com o valor de 606.529,88€) e 

por não se tratar de uma obra prioritária, pois existiam outras situações que careciam de intervenção no 

concelho.  

Posteriormente, numa reunião extraordinária de dezembro desse mesmo ano, devido ao prazo da candidatura, 

foi novamente apreciado o projeto para a área urbana do Bairro de S. Francisco, que incluía também a 

construção de um parque infantil, mas a componente do coberto multiusos foi reduzido para o valor de 

559.869,01€, tendo na altura o Presidente Tomé Pires referido que, existia a possibilidade do projeto vir a sofrer 

alterações e ter ainda uma redução de 200.000 ou 300.000€  

O projeto agora apresentado, apenas para o coberto multiusos tem um custo de 784.805,05€ e embora se tenha 

em conta o aumento do preço dos materiais de construção e compreendam a necessidade de existência de um 

espaço desta envergadura, mas irão manter o sentido de voto, por considerarem que continua a não ser uma 

obra prioritária e que os 15% da comparticipação nacional que tem que ser suportada pela autarquia, poderiam 

ser canalizados para outras obras no concelho, que continuam a carecer de intervenção. ----------------------------- 

 

O Sr. Presidente referiu que compreende a posição dos eleitos do PS, e que teríamos outras obras mais 

prementes, mas considera que esta é também uma obra necessária e que é preciso aproveitar a disponibilidade 

dos fundos comunitários para financiamento desta obra que, sem uma candidatura, não existia a possibilidade 

de se concretizar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, o Órgão Executivo deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos da CDU 

e dois votos contra dos eleitos do PS, aprovar o projeto de execução do Coberto Multiusos – Bairro de S. 

Francisco, em Serpa, conforme memória descritiva e peças desenhadas, que se anexam à presente ata, dela 

fazendo parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Proposta de abertura de concurso público para a empreitada de construção do Coberto Multiusos – 

Bairro de S. Francisco, em Serpa 

Através de informação datada de 16 do corrente mês de novembro, o Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública 

refere que, face à necessidade proceder à abertura de procedimento para a Empreitada de Construção do Coberto 

Multiusos - Bairro de S. Francisco, em Serpa e atendendo que o valor estimado da obra é de 784.803,45€ (setecentos e 

oitenta e quatro mil, oitocentos e três euros e quarenta e cinco cêntimos) a acrescer a taxa de IVA legal em vigor, submetem 

para apreciação do Órgão Executivo, nos termos do artigo 36º, nº 1 do Código dos Contratos Públicos (adiante designado 

por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado pelo D.L nº 111-B/2017 de 31 de 

agosto na sua atual redação, conjugado com o artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, a seguinte 

proposta: 

a) Escolha de procedimento de formação de contrato, através de Concurso Público sem publicidade no JOUE, de 

acordo com o disposto no artigo 38.º e artigo 19.º, nº1, alínea b), ambos do Código dos Contratos Públicos, 

conjugado com o Regulamento Delegado UE 2021/1952 da Comissão, de 10 de novembro; 

b) Aprovar as peças do procedimento, de acordo com o disposto no artigo 40.º, nº1, c) e nº 2 do CCP, conjugado com 

artigo 33.º, n.º 1 alínea f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação; 

c) Que o Júri seja composto pelos seguintes elementos efetivos: Chefe da DMOM, Maria José Moreira, como 

Presidente; Chefe da DF, Rui Costa e o Técnico Superior, David Dias, como Vogais.  

Como elementos suplentes, os Técnicos Superiores, Daniel Casteleiro e Nádia Mira. 

 

Informam ainda que o procedimento está cabimentado com o número sequencial 27279 e que a aprovação da presente 

proposta, está condicionada à aprovação prévia do respetivo projeto de execução.  

 

 
 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos da CDU e dois votos 

contra dos eleitos do PS:  

 

- Proceder à abertura de Concurso Público sem publicidade no JOUE, para a empreitada de construção do Coberto 

Multiusos – Bairro de S. Francisco, em Serpa, de acordo com o disposto no artigo 38.º e artigo 19.º, nº1, alínea b), ambos 

do Código dos Contratos Públicos, conjugado com o Regulamento Delegado UE 2021/1952 da Comissão, de 10 de 

novembro; 
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- Aprovar as peças do procedimento, de acordo com o disposto no artigo 40.º, nº1, c) e nº 2 do CCP, conjugado com artigo 

33.º, n.º 1 alínea f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que se anexam à presente ata, dela 

fazendo parte integrante; 

- O Júri é composto pelos seguintes elementos efetivos: Chefe da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, Maria José 

Moreira, como Presidente; Chefe da Divisão Financeira, Rui Costa e o Técnico Superior, David Dias, como Vogais e como 

elementos suplentes, os Técnicos Superiores, Daniel Casteleiro e Nádia Mira. ------------------------------------------------------- 

 

 

12. Piense Sporting Clube – Proposta de atribuição de subsidio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo e Desporto, datada de 26 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 Piense Sporting Clube, um subsídio no valor de 2.155,87€ (dois mil, cento e cinquenta e cinco euros 

e oitenta e sete cêntimos), para apetrechamento do posto médico.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº 27262 de 2022.11.07. ------------------------ 

 

 

13. Associação “Lá Vai Alho” – Proposta de atribuição de subsidio 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo e Desporto, datada de 28 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 à Associação “Lá Vai Alho” de Vila Verde de Ficalho, um subsidio no valor de 300,00€ (trezentos euros), 

para apoio nas despesas com as atividades a realizar até final do corrente ano.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº 27263 de 2022.11.07. ------------------------ 

 

 

14. Associação de Jovens de Vila Nova de S.Bento – Proposta de atribuição de subsidio  

Através de informação datada de 4 de outubro do corrente ano, a Divisão de Educação e Juventude, refere que 

a Associação fez chegar ao Município de Serpa um pedido de apoio financeiro para a aquisição de t-shirts para 

o grupo de bombos “Alen’Ritmo”, enquadrado na tentativa de reativar a associação. 

É apresentado um orçamento para 47 t-shirts, com um custo unitário de 5,39€+IVA, num total de 311,59€ (já 

com IVA). 

Emitem parecer favorável ao apoio pretendido pela Associação de Jovens de Vila Nova de São Bento, na medida 

em que as Associações de Jovens se assumem como vértices importantes para a dinamização de atividades e 

para a representatividade dos jovens do concelho de Serpa. Por outro lado, o pedido efetuado pela referia 

Associação enquadra-se no “Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo”, do Município de 

Serpa, na categoria de apoio pontual, de acordo com o artigo 15.º, da Secção I, Capítulo III do referido 

Regulamento. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 27351/2022 em 2022.11.17.  

 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 e 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Artigo 15º, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir à Associação de Jovens de Vila Nova de S.Bento, um subsidio no valor de 311,59€ 

(trezentos e onze euros e cinquenta e nove cêntimos), para pagamento das t-shirts do grupo de bombos 

“Alen’Ritmo”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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15. Grupo Coral Feminino “As ceifeiras de Pias” – Proposta de atribuição e subsidio  

De acordo com a proposta do Museu do Cante, datada de 9 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 feminino “As 

Ceifeiras de Pias”, um subsidio no valor de 1.000,00€ (mil euros), respeitante ao ano de 2022, para realização 

de evento no âmbito das comemorações natalícias.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº 27353 de 2022.11.17. ------------------------ 

 

 

16. Centro Rural de Cruz da Cigana – Proposta de atribuição de subsidio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo e Desporto, datada de 9 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, Artigo 15º, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

atribuir ao Centro Rural da Cruz da Cigana, um subsidio no valor de 1.040,44€ (mil e quarenta euros e quarenta 

e quatro cêntimos), para aquisição de tintas para a pintura do edifício sede daquela Associação. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº 27352 de 2022.11.17. ------------------------ 

 

 

17. Protocolo de cooperação com a Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo – 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 a assinatura, em 10 de novembro do corrente ano, do protocolo de cooperação 

com a Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo, cujo documento consta dos anexos à presente ata, 

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

 

 

18. Proposta de alienação de moinhos – Isabel do Carmo Malveiro Venâncio do Rosário 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Chefe da Divisão de Administração Geral, em 10 do 

corrente mês de novembro, que se transcreve:  

 

«Na sequência da proposta apresentada de venda de dois prédios por doc. E/16115/3022, de 14/10, e feita a 

sua apreciação técnica e financeira propõe-se: 

 

1-Aquisição dos prédios a seguir descritos: 

-Prédio urbano, Moinho de água,  denominado Ganana , inscrito na matriz sob o artigo 1321, sito na freguesia 

de Serpa, Salvador e Santa Maria, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 

2656/20210903, confrontando a norte com a Herdade dos Testudos, a sul com Herdade da Quinta do Pantufo 

e a nascente e poente com ribeiro do Enxoé , com a área de 60m2, propriedade de Isabel do Carmo Malveiro 

Venâncio, casada sob o regime de comunhão de adquiridos com António Francisco Guerreiro do Rosário, 

residente no Loteamento da Cruz Nova, Rua de Testour, lote 17, Serpa e outros  proprietários, com o valor 

patrimonial de 2.314,20£€. 

O preço proposto de venda é de 500,00€. 

--Prédio urbano, denominado Moinho de fazer farinha, situado em Azenha d`Ordem, margem  esquerda do rio 

Guadiana, inscrito na matriz sob o artigo 1331, sito na freguesia de Serpa, Salvador e Santa Maria, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 2657/20210903, confrontando a norte e sul com o rio 

Guadiana, a nascente  com a Herdade dos Barretos e Catacombas e a poente com Herdade de Corte Condeça, 
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margem direita do rio Guadiana, com a área de 80m2, propriedade de Isabel do Carmo Malveiro Venâncio, 

casada sob o regime de comunhão de adquiridos com António Francisco Guerreiro do Rosário, residente no 

Loteamento da Cruz Nova, Rua de Testour, lote 17, Serpa e outros proprietários, com o valor patrimonial de 

4.948,17€. 

O preço proposto de venda é de 10 000,00€. 

 

2-Interesse na aquisição dos imóveis 

Justifica-se o interesse na aquisição destes moinhos pelo interesse de manter esse património e preservá-lo, 

para do ponto de vista histórico demonstrar as atividades económicas desenvolvidas tempos atrás e, por se 

querer garantir a limpeza do local e a salvaguarda natural e harmoniosa da paisagem onde os mesmos se situam. 

Os prédios deverão ser adquiridos livres de ónus ou encargos. 

Foi verificada a disponibilidade financeira e cabimento da respetiva verba, por cabimento sequencial nº 27261, 

documento interno nº 15978/2022. 

 

3-Entidade competente 

Cabe à câmara municipal deliberar sobre a aquisição dos mencionados imóveis, ao abrigo do disposto no artigo 

33.º nº 1 g) do Regime Jurídico das autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 73/2013, de 12 de setembro, que 

dispõe do seguinte modo: 

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

 

4- Proposta 

Perante a apreciação da proposta e atento o interesse na aquisição dos moinhos tendo em vista manter esse 

património e preservá-lo, para do ponto de vista histórico demonstrar as atividades económicas desenvolvidas 

tempos atrás e, por se querer garantir a limpeza do local e a salvaguarda natural e harmoniosa da paisagem 

onde os mesmos se situam, ao abrigo do disposto no artigo 33.º nº 1 g) do Regime Jurídico das autarquias Locais, 

aprovado pela Lei nº 73/2013, de 12 de setembro, propõe-se: 

 

-Aquisição do prédio urbano, Moinho de água,  denominado Ganana , inscrito na matriz sob o artigo 1321, sito 

na freguesia de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

número 2656/20210903, confrontando a norte com a Herdade dos Testudos, a sul com Herdade da Quinta do 

Pantufo e a nascente e poente com ribeiro do Enxoé , com a área de 60m2, propriedade de Isabel do Carmo 

Malveiro Venâncio, casada sob o regime de comunhão de adquiridos com António Francisco Guerreiro do 

Rosário, residente no Loteamento da Cruz Nova, Rua de Testour, lote 17, Serpa e outros  proprietários, pelo 

preço proposto é de 500,00€(quinhentos euros), que se considera adequado. 

 

- Aquisição do Prédio urbano, denominado Moinho de fazer farinha, situado em Azenha d`Ordem, margem  

esquerda do rio Guadiana, inscrito na matriz sob o artigo 1331, sito na freguesia de Serpa (Salvador e Santa 

Maria), descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 2657/20210903, confrontando a 

norte e sul com o rio Guadiana, a nascente  com a Herdade dos Barretos e Catacombas e a poente com Herdade 

de Corte Condeça, margem direita do rio Guadiana, com a área de 80m2, propriedade de Isabel do Carmo 

Malveiro Venâncio, casada sob o regime de comunhão de adquiridos com António Francisco Guerreiro do 

Rosário, residente no Loteamento da Cruz Nova, Rua de Testour, lote 17, Serpa e outros proprietários, pelo 

preço proposto de 10 000,00 € (dez mil euros)  cujo preço se considera ajustado. 

Foi efetuado cabimento de verba com o número sequencial 27261, 07/11/2022.» ----------------------------------- 
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 Intervenções  

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Pais interveio para manifestar a concordância dos eleitos do PS com 

estas aquisições, mas recorda a necessidade de se recuperar o moinho de vento que se encontra na zona da 

circular interna de Serpa, que embora tenha sido recentemente pintado, continua a necessitar de recuperação 

no seu interior, bem como reparação das velas, tendo o Sr. Presidente recordado que existe a intenção de 

elaborar um projeto para intervenção na zona da circular, estando o moinho incluído nessa futura intervenção, 

bem como a sua inclusão num projeto comum com os moinhos do Guadiana e a fábrica de moagem do 

Musibéria.  

O Sr. Vereador Francisco Godinho disse ainda que a restante recuperação do moinho de vento está englobada 

numa candidatura ao Fundo Ambiental, efetuada no âmbito da Comissão de Cogestão do Parque Natural do 

Vale do Guadiana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de aquisição do prédio urbano, 

Moinho de Água, denominado Ganana, inscrito na matriz sob o artigo 1321, sito na freguesia de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 2656/20210903, 

pelo valor de 500,00€(quinhentos euros), e o prédio urbano denominado moinho de fazer farinha, situado em 

Azenha d’Ordem, margem  esquerda do rio Guadiana, inscrito na matriz sob o artigo 1331, sito na freguesia 

de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 

2657/20210903, pelo valor de 10.000,00€ (dez mil euros). -------------------------------------------------------------------- 

 

 

19. Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na Rua dos Farizes, n.º 50 em Serpa 

– Requerente: Fernanda Maria Alves Martins Teles 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 7 de 

novembro de 2022, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição em regime de 

Propriedade Horizontal, do prédio urbano sito na Rua dos Farizes, n.º 50, em Serpa, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Serpa sob o n.º 2229/20101214, e inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 811, da União 

de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito com Área Total de 132 m2 e Área Coberta de 132 m2. 

Fracção A: Rés-do-chão, com entrada pela Rua Portela da Baleizoa, s/n.º, em Serpa, destinada a Habitação, de 

tipologia T1, composta por: um quarto, uma sala e cozinha, instalação sanitária e despensa.  

Área de implantação: 73,0 m2 (Setenta e Três metros quadrados);  

Área bruta de construção: 73,0 m2 (Setenta e Três metros quadrados).  

 

Fracção B: Rés-do-chão, com entrada pela Rua dos Farizes, n.º 50, em Serpa, destinada a Habitação, de tipologia 

T1, composta por: um quarto, uma sala, cozinha, instalação sanitária, arrumos e circulação.  

Área de implantação: 95 m2 (noventa e cinco metros quadrados);  

Área bruta de construção: 95 m2 (noventa e cinco metros quadrados);  

Área do terraço: 37 m2 (trinta e sete metros quadrados).  

As frações autónomas A e B apresentam em comum o solo, parte da cobertura, a estrutura resistente e as 

paredes meeiras autoportantes.  

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

diretos para 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 sito na Travessa das Hortas, s/n, em Vila Verde de Ficalho – 

Requerente: Pedro Manuel Valente Sargento 

1. Prédio original – prédio urbano sito na Travessa das Hortas, s/n, em Vila Verde Ficalho, com a área total de 

165,00 m2, com a matriz urbana n.º 599, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

n.º156/19860404 e seguinte composição: área coberta de 154,00 m2 e área descoberta de 11,00 m2, com as 

seguintes confrontações: norte, Francisco Guerra Valente; sul, António dos Santos Soares; nascente, Travessa 

dos Hortos; poente, Proprietário.  

 

2. Parcela a destacar – parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 141,00 m2 e seguinte 

composição: área coberta de 130,00 m2 e área descoberta de 11,00 m2 e com as seguintes confrontações: 

norte, Francisco Guerra Valente; sul, António dos Santos Soares e prédio original; nascente, Travessa dos Hortos; 

poente, Proprietário.  

 

3. Parcela sobrante – parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 24,00 m2 e seguinte 

composição: área coberta de 24,00 m2 e com as seguintes confrontações: norte, prédio original; sul, António 

dos Santos Soares; nascente, Travessa dos Hortos; poente, prédio original.  

 

De harmonia com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 9 do 

corrente mês de novembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque do 

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

urbano, pois reúne os requisitos do destaque de parcela, dentro do aglomerado urbano de Vila Verde de Ficalho, 

de acordo com o estabelecido no ponto 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

atual redação, dado que é possível proceder-se a destaques de parcela dentro do perímetro urbano, desde que, 

as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos.  

De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo:  

- 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;  

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.º 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;  

- O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstas da observância 

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

intermunicipais 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 (…). 

 

21. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Carvalhal”, artigo 24, secção G, 
na freguesia de Pias – Requerente: Guilherme de Figueiredo 

Em conformidade com o parece técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 16 

de novembro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 

aumento de compartes, decorrente do ÓBITO de Francisco Caleiro Canhoto, na qualidade de proprietário de 

metade do prédio, a seus herdeiros Luís António Pazes Canhoto e Francisco Guilherme Lopes Canhoto, na 

proporção de dois sextos para o primeiro, que corresponde a 12940/38875 avos da área total, e de um sexto 

para o segundo, que corresponde a 6470/38875 avos da área total do prédio, referentes ao prédio misto 

denominado “Carvalhal”, sito ao artigo rústico 24, da secção G, e com os artigos matriciais urbanos 1325, 2754, 

2756 e 2769-P, da freguesia de Pias, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte 

parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos 
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previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

70/2015, de 16 de julho. 

 
 

22. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Carvalhal”, artigo 42, secção G, 
na freguesia de Pias – Requerente: Guilherme de Figueiredo 

De acordo com o parece técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 16 de 
novembro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 
aumento de compartes, decorrente do ÓBITO de Francisco Caleiro Canhoto, na qualidade de proprietário de 
dois quintos do prédio, a seus herdeiros Luís António Pazes Canhoto e Gregória das Pazes Lourinho Lopes, na 
proporção de um quinto para cada um, do prédio rústico denominado “Carvalhal”, sito ao artigo 42, da secção 
G, da freguesia de Pias, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico 
em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 
54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de 
julho. 
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23. Atividades de Animação e Apoio à Família – Proposta de gratuitidade do prolongamento de horário 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Chefe da Divisão de Educação e Juventude, datada 

de 9 do corrente mês de novembro, cujo teor se transcreve:  

 

«Contextualização: 

O Município de Serpa garante o funcionamento das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) na 

educação pré-escolar da rede pública do concelho de Serpa. Este serviço do Município, enquadrado na 

componente não-letiva, é destinado a crianças em idade pré-escolar cujos encarregados de educação tenham 

horário incompatível com o horário do jardim de infância onde a criança está inscrita e garante o 
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acompanhamento das crianças nos períodos de prolongamento de horário (8:00 – 9:00 e 15:30-17:30), de 

almoço e durante as interrupções letivas. 

As AAAF têm como enquadramento legal o Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho, a Lei n.º5/97, de 10 de 

fevereiro, o Decreto-Lei 147/97, de 11 de julho, o despacho conjunto 300/97, de 9 de setembro e o protocolo 

de cooperação celebrado entre os Municípios, o Ministério da Educação e o Instituto da Segurança Social, bem 

como as normas reguladoras do funcionamento das AAAF no Município de Serpa para o ano letivo 2022/23, que 

mereceram aprovação em reunião de câmara de 25 de maio de 2022. 

Em termos mais práticos / operacionais, as AAAF, no concelho de Serpa, decorrem em Serpa (2 salas), Vila Nova 

de São Bento (1 sala), Pias (1 sala), Vila Verde de Ficalho (1 sala), Vale de Vargo (1 sala), Brinches (1 sala), Vales 

Mortos (1 sala) e A-do-Pinto (1 sala), sendo que as atividades decorrem nos espaços escolares de cada 

localidade. Importa ainda referir que em todas estas localidades são garantidas as três componentes 

(“Prolongamento de Horário”, “Almoço” e “Interrupções Letivas), sempre que existam crianças que deles 

necessitem. As AAAF são garantidas por funcionários do Município de Serpa, colocados nos espaços escolares 

para apoio / auxílio à ação educativa, num total de 30 funcionários. 

À data de 08 de novembro, os dados relativos aos alunos matriculados no pré-escolar e inscritos nas AAAF são 

os seguintes: 

Localidade 
Alunos 

Matriculados 

Componente 

Prolongamento Almoço 

1º 2º 3º 4º 
S/ Escalão 

TOT. 1º 2º 3º 4º 
S/ Escalão 

TOT. 
Salas AAAF E F E F 

Serpa 77 58 6 5 13 18 2 8 52 8 7 13 19 2 8 57 

V.N.S. Bento 59 38 8 8 4 3 0 5 28 9 7 6 4 0 7 33 

Pias 49 36 6 3 7 6 1 6 29 7 3 9 8 2 7 36 

V.V. Ficalho 26 14 1 7 3 1 1 1 14 1 6 3 1 1 0 12 

V. Vargo 9 4 2 0 1 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 4 

Brinches 16 14 1 1 3 1 0 3 9 6 1 2 0 0 2 11 

V. Mortos 4 3 0 1 2 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 

A-do-Pinto 9 4 2 0 1 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 4 

TOTAL 249 171 26 25 34 29 4 23 141 36 25 38 32 5 24 160 

Tabela 1 – Distribuição dos alunos inscritos nas AAAF, por escalão e por componente 

 

Da análise da tabela anterior verifica-se que, neste momento, usufruem das AAAF um total de 171 alunos, num 

universo de 249 crianças matriculadas na educação pré-escolar da rede pública do município de Serpa, ou seja, 

aproximadamente 69% das crianças matriculadas. Relativamente à componente “Prolongamento de Horário”, 

esta é frequentada por um total de 141 crianças, que resulta em aproximadamente 57% (141 em 249) do total 

de crianças matriculadas nos referidos estabelecimentos de ensino. Para facilitar a leitura dos valores a pagar 

pelos encarregados de educação (e, consequentemente, a receber pelo Município), apresentamos a tabela 

seguinte: 

 

AAAF – Componente 

Escalão 

Prolongamento Almoço Total 

Nº 
Inscritos 

Valor 
Máx. 

Mensal 

Valor 
Máx. a 

Receber 

Nº 
Inscritos 

Valor 
Máx. 

Mensal 

Valor 
Máx. a 

Receber 

Nº Inscritos 
Prol. + Alm. 

Valor Máx. 
Mensal 

Prol. + Alm. 

Valor Máx. a 
Receber 

Prol. + Alm. 

1 26 0 0 36 0 0 62 0 0 

2 25 9,00 € 225,00 € 25 3,00 € 75,00 € 50 12,00 € 300,00 € 
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3 34 18,00 € 612,00 € 38 4,50 € 171,00 € 72 22,00 € 783,00 € 

4 29 30,00 € 870,00 € 32 4,50 € 144,00 € 61 34,50 € 1014,00 € 

E 4 35,00 € 140,00 € 5 6,00 € 30,00 € 9 41,00 € 170,00 € 

F 23 43,00 € 989,00 € 24 6,00 € 144,00 € 47 49,00 € 1133,00 € 

Total 141 ------------ 2836,00 € 160 ------------- 564,00 € 301 ------------- 3400,00 € 

Tabela 2 – Valores a pagar por escalão e por componente 

 
Da análise da tabela anterior verificamos que o valor máximo, mensal, que o Município receberá são 3400€, que 

corresponderiam ao caso de todas as crianças estarem presentes no prolongamento e usufruírem da refeição 

em todos os dias úteis do mês. Estes 3400€ dividem-se em 2836€ relativos à frequência da componente 

“Prolongamento de Horário” e em 564€ relativos à frequência da componente “Almoço”. 

Ainda em relação às tabelas anteriores é importante esclarecer que a soma das inscrições nas componentes 

“Prolongamento de Horário” e “Almoço” (301) é superior tanto ao número de crianças inscritas nas AAAF (171) 

como também ao número de crianças matriculadas no pré-escolar (249). Isto deve-se ao facto da maioria das 

crianças usufruir tanto da componente “Prolongamento de Horário” como da componente “Almoço” e por 

serem contabilizadas nas duas componentes podem induzir em erro e levar a pensar que se tratam de 301 

crianças diferentes, o que não é o caso. 

Importa ainda esclarecer que a frequência da componente letiva do ensino pré-escolar assume-se como 

gratuita, sempre que a criança frequentar a rede pública ou rede privada sem fins lucrativos. Relativamente à 

componente não letiva, onde se incluem as AAAF, a comparticipação familiar é proporcional ao rendimento do 

agregado familiar, conforme legislação em vigor (nomeadamente o DL 147/97, de 11 de junho, o Despacho 

Conjunto 300/97, de 4 de setembro e o Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social). De acordo com 

deliberação municipal, a comparticipação familiar no Município de Serpa é calculada com base no escalão do 

abono de família atribuído a cada criança, sendo que o valor máximo a pagar pelos encarregados de educação 

será de 49€ mensais. Da aplicação destes critérios, e conforme os dados recolhidos aquando da inscrição das 

crianças, aproximadamente 22% das crianças inscritas (37 de 171) encontram-se no 1º escalão e, como tal, têm 

acesso gratuito às AAAF.  

Por último, destaca-se que a descentralização de competências na área da Educação representa uma janela de 

oportunidade para que os Municípios possam assumir e adaptar as políticas educativas aos seus contextos, por 

forma a melhorar não só a qualidade dos serviços, mas também a melhorar as condições de acesso aos mesmos, 

nomeadamente através de medidas de apoio às famílias / agregados familiares com crianças em idade escolar. 

 

Proposta: 

Tendo em conta o exposto, e atendendo não só à gratuitidade da componente letiva, mas também à 

necessidade da maioria dos agregados familiares de inscrever as crianças nas AAAF, propõe-se a gratuitidade da 

componente “Prolongamento de Horário” (onde se incluem as interrupções letivas) para todas as crianças nele 

inscritas. Esta gratuitidade seria válida para o ano letivo 2022/23 e iniciar-se-ia no dia 1 de janeiro de 2023. 

Propõe-se ainda que a gratuitidade da frequência das AAAF, na sua totalidade ou nalgumas das suas 

componentes, seja revista no início de cada ano letivo e aquando da aprovação das Normas Reguladoras de 

Funcionamento das AAAF.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, acima transcrita, respeitante à 

gratuitidade da componente “Prolongamento de Horário” (onde se incluem as interrupções letivas), para 

todas as crianças nele inscritas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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24. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 6.ª Fase  

A Divisão de Educação e Juventude, em informação datada de 15 de novembro, remete para apreciação e 

deliberação em reunião de câmara, a listagem de pedidos de auxilio económicos para alunos matriculados no 

1º ciclo do enino básico, nas escolas do concelho, e cujas candidaturas deram entrada na Autarquia até ao 

momento. 

O posicionamento dos alunos foi efetuado de acordo com o Despacho n.º 8452-A/2015 de 31 de julho, com as 

alterações introduzidas pelo Despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho e pelo Despacho n.º 7255/2018 de 31 de 

julho, com as atualizações do novo quadro de transferência de competências para os Municípios pela Lei 

nº50/2018, de 16 de agosto e Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro. 

Para atribuição deste apoio, a Unidade de Gestão Financeira procedeu ao compromisso com o nº 31474. -------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os auxílios económicos (material 

escolar e refeições), escalões A e B, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico (6ª fase), de acordo com a listagem 

que consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------------------- 

 

 

25. Certificação de nomes de rua no concelho – Retificação  

Em 11 do corrente mês de novembro, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que foi 

verificado que um dos arruamentos certificados em reunião de câmara, apresenta um lapso de redação. 

Esse lapso foi verificado aquando da emissão de uma certidão de confirmação de nome de rua, verificando-se 

que o nome que consta na placa de toponímia colocada no arruamento, era ligeiramente diferente da 

denominação certificada. 

Assim, na deliberação de reunião de Câmara datada de 16/03/2022, onde se lê “Beco do Monte Acima” em Pias, 

dever-se-á ler “Beco dos Montes Acima”. 

Atendendo à natureza do erro, importa proceder à sua retificação, a praticar pela entidade que detém a 

competência para a pratica do ato inicial, tal como previsto no âmbito do art.º 174 do CPA. ------------------------ 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação proferida na reunião 

realizada no dia 16 de março de 2022, onde se lê “Beco do Monte Acima” em Pias, dever-se-á ler “Beco dos 

Montes Acima”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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26. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

26.1. Grupo Parlamentar do PCP 

 

 

 

 

 

26.2. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa  

A Câmara Municipal tomou conhecimento que foi aprovada a candidatura ao programa de alargamento da rede 

de Clubes de Ciência Viva, apoiado pelo município de Serpa, de acordo com protocolo celebrado – Reunião de 

20 de julho de 2022. 
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27. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 219, referente ao dia 22 de 

novembro de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.965.930,63€ (dois milhões, novecentos e sessenta e 

cinco mil, novecentos e trinta euros e sessenta e três cêntimos) e 111.783,65€ (cento e onze mil, setecentos e 

oitenta e três euros e sessenta e cinco cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

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

 

 

Período de intervenção dos eleitos 

Começou por intervir a Sr.ª Vereadora Paula Pais para solicitar o ponto de situação do projeto Cante nas Escolas, 

uma vez que ainda não iniciou no corrente ano letivo, tendo a Sr.ª Vereadora Odete Borralho informado que, 

nos últimos dois anos, devido à pandemia, o projeto funcionou on line, e face a anteriores criticas que vinham 

sendo feitas pelos agrupamentos escolares, pelo facto do projeto funcionar em horário curricular, retirando 

tempo ao currículo de educação musical, foi intenção do município integrar o projeto no âmbito das AEC’s, não 

tendo sido possível conseguir esse objetivo no presente ano letivo. Acrescentou que esta semana foi feito um 

balanço deste projeto, em conjunto com o Pedro Mestre e o Museu do Cante, dado que já decorre há doze anos. 

No corrente ano letivo irá funcionar no pré-escolar e vamos preparando o projeto para o seu alagamento no 

futuro, ao 1.º ciclo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais alertou, mais uma vez, para a necessidade de se responsabilizar os 

feirantes/comerciantes do mercado mensal de Serpa, pela limpeza do terreno, após terminar o mercado, pois é 

impensável nos dias de hoje, verificar a enorme quantidade de lixo existente naquele recinto e é uma péssima 

imagem para quem passa na estrada nacional, perto do referido recinto.  

O Sr. Vereador Francisco Godinho informou que há muito tempo que a Câmara lhes disponibiliza os sacos de 

lixo e instalou estrutura para colocação desses sacos, mas continuam a não fazer o deposito do lixo quando 

termina o mercado, referindo o Sr. Presidente que de facto, é necessário arranjar uma forma de os 

responsabilizar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Perguntou ainda a Sr.ª Vereadora Paula se existe algum problema com a ETAR de Santa Iria e também gostaria 

de saber o ponto de situação do edifício da antiga Casa dos Sargentos, em Vila Verde de Ficalho. 

Sobre este assunto do edifício da antiga Casa dos Sargentos, o Sr. Presidente disse que o Ministério das Finanças 

tarda em dar uma resposta e que é necessário insistir novamente com o Ministério para tentar resolver o 

assunto. Quanto à ETAR de Santa Iria, o Sr. Vereador Francisco Godinho confirmou que está a funcionar nas 

devidas condições, estando a manutenção desse e de outros equipamentos concessionada a uma empresa. ---- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse ainda que, relativamente à greve do dia 18 de novembro, gostaria de saber 

qual foi a adesão no nosso Município. 

O Sr. Presidente disse que, de acordo com informação que obteve, no parque de máquinas, de cerca de 150 

funcionários, trabalharam 15 e no edifício da Câmara Municipal também trabalharam 15 e em relação às escolas 

não tem dados sobre a adesão.  

 

Ainda sobre a greve a Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que, nesse dia da greve, deparou-se com uma situação 

pouco agradável, na EBI de Serpa, por parte de trabalhadores do município, que também são representantes do 
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sindicato, não gostou do que viu, ficou muito desagradada e os(as) funcionários(as) da escola ficaram muito 

incomodados com a forma como foram abordados por parte dos elementos do sindicato que faziam parte do 

piquete de greve. O piquete entrou no edifício da escola, o que não é correto, pois deveriam manter-se no 

exterior, à entrada e questionaram sobre o motivo desses funcionários não terem feito greve e as pessoas 

sentiram-se intimidadas e constrangidas e criou-se um grande burburinho e havia muita indignação por parte 

dos funcionários, pois o direito à greve é um direito que nos assiste e há o direito de aderir, ou não. Não 

considera correto que os funcionários sejam interpelados desta forma, no próprio dia da greve, pois o correto 

seria a marcação de um plenário nos dias anteriores para esclarecimento sobre os motivos da greve. 

Manifesta também a sua indignação e discordância com estas atitudes e diz que irá estar atenta à forma como 

o assunto vai ser tratado e à atitude perante esses funcionários, no futuro.  

 

O Sr. Presidente disse que são os sindicatos que convocam as greves e na sua opinião, os piquetes podem 

incentivar, o que é natural, mas para quem quiser trabalhar, devem também os piquetes criar as condições para 

isso e as pessoas não se devem sentir intimidadas. 

Disse que a Câmara não deve interferir e o que poderá fazer, depois do que ficar registado na ata, será dar 

conhecimento ao sindicato, do desagrado manifestado pelo comportamento do piquete de greve.  

 

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho disse que, embora exista a transferência de competências, 

mas a autarquia não tem a competência da gestão do espaço escolar e o que se passou dentro da escola, cabe 

à Direção do Agrupamento manifestar-se junto da Câmara ou do sindicato. A Câmara não tem que interferir 

nesse processo, as pessoas aderem, ou não, à greve, e na sua opinião, considera que, numa próxima 

oportunidade, tem que se esclarecer o que são as competências da Câmara e o que são as competências dos 

sindicatos.  

 

Acrescenta ainda o Sr. Vereador Tomé Panazeite que deveria existir a devida separação, pois quando se vê os 

funcionários da Câmara nos piquetes, a dizer que deram mais dias de férias, que deram o direito de não trabalhar 

no dia do aniversário, quando falam desta forma, são associados à autarquia e não ao sindicato e face ao que se 

passou, as pessoas começam a ficar com muitas interrogações sobre esta nova entidade patronal. 

Aborda novamente o assunto respeitante a um armazém que foi construído na zona de atividades económicas 

de Vila Nova de S.Bento, que neste momento, tem duas placas com indicação de “Vende-se” e face ao 

regulamento daquela ZAE, pergunta se a Câmara se pode adiantar e tomar alguma atitude no que se refere ao 

direito de preferência ou se tem que aguardar o desenrolar do processo de venda.  

Referiu ainda que, na sequência de uma sua intervenção em reunião anterior, confirmou que não existem 

passadeiras de peões em Santa Iria, mas sim zonas de atravessamento regulada por semáforos em dois locais, 

frisando que dada a dimensão percorrida pela estrada nacional na localidade, acha necessária a colocação de 

passadeiras em outros locais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, em relação ao armazém que se encontra para venda, tem que se verificar o assunto 

com os respetivos serviços, no que diz respeito ao direito de preferência sobre o edificado e tentar salvaguardar 

situações futuras.  

Sobre as passadeiras, o Sr. Vereador Francisco Godinho disse que, por se tratar de uma estrada nacional, o 

assunto terá que ser analisado com as Infraestruturas de Portugal, e poderemos pedir a realização de uma visita 

conjunta para tentar resolver esse problema da falta de passadeiras.  
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O Sr. Presidente referiu ainda o facto de estar quase no final o prazo para apresentar o plano de atividades, e 

propõe a realização de uma reunião extraordinária, publica, para análise do assunto, tendo ficado acordado a 

sua realização para o dia 29 de novembro, pelas 17h30. --------------------------------------------------------------------- 

 

 

Informações enviadas aos eleitos por email  

 

Dia 11 de novembro – Projeto da Rua do Calvário 

«Na ultima reunião da Câmara Municipal, aquando da análise da alteração ao Orçamento e GOP, questionou a 

Sr.ª Vereadora Ana Moisão, sobre a aprovação do projeto de execução do sombreamento da Rua do Calvário, 

em Serpa. 

Informa-se que o referido projeto foi aprovado, por unanimidade, na reunião do Órgão Executivo realizada no 

dia 20 de abril do corrente ano.» 

  

Dia 11 de novembro – Cine teatro de Vila Nova de S.Bento 
«Na sequência da questão colocada pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, na reunião da Câmara Municipal realizada 
no dia 12 de outubro, relativamente à requalificação do Cineteatro de Vila Nova de S.Bento, informa-se que, 
neste momento, encontra-se a decorrer a pintura do referido edifício.» 
 
 
Dia 17 de novembro – Remodelação das ruas do concelho 
«Na sequência da questão colocada pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, na reunião realizada no dia 19 de janeiro do 
corrente ano, informa a Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, que já se encontram terminadas as ruas em 
Pias, Rua 1.º de Dezembro e rua Alvares Cabral, Rua do Outeiro e Bica em Vila Verde de Ficalho e já está 
concluído o procedimento para o levantamento topográfico das Ruas Manuel dias Nunes e Rua dos Barrigos, em 
Serpa. 
Atualmente temos em curso a execução da Rua dos Fidalgos, estamos a preparar o procedimento para a obra 
da Rua das Portas de Beja e a desenvolver projetos para a Rua dos Barrigos e Rua Manuel Dias Nunes.» 
 
Dia 17 de novembro – Escolas primárias desativas – Ponto de situação  
«Dando cumprimento ao pedido formulado pelo Sr. Vereador Tomé Panazeite, na reunião realizada no dia 2 de 
fevereiro do corrente ano, reunida a informação disponível sobre a situação das escolas primárias e efetuado o 
registo fotográfico atual das mesmas, pelos respetivos serviços da autarquia, envia-se aos eleitos da Câmara 
Municipal, no ficheiro anexo, a situação atual dos edifícios escolares (designação, freguesia, local, registo, 
proprietário, situação e fotografia).» 
 
Dia 17 de novembro – Bocas de incêndio 
«Na sequência da questão colocada pelo Sr. Vereador Tomé Panazeite, na reunião de 3 de agosto do corrente 
ano, os respetivos serviços da autarquia informam o seguinte: 
- As BI - Bocas de Incêndio do centro histórico, foram guarnecidas com mecanismo de encaixe rápido de 
mangueiras, (storz), ação essa efetuada há vários anos, aquando da realização da terceira edição da feira 
histórica e tradicional de Serpa, em 2009; 
- As BI não são destinadas a encher os carros de combate a incêndio, apenas para combate direto, para 
abastecimento são utilizados hidrantes localizados em zonas de fácil acesso e pontos específicos como poços e 
furos. 
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- De acordo com as alíneas a) do ponto 1 e 2 do artigo 18º, capítulo I, Titulo II do R.G.S.P.P.D.A.D.A.R. e tendo 
em conta o disposto na alínea a) do ponto 2 do artigo 23º do mesmo regulamento, o caudal instantâneo a 
garantir é cumprido. 
- De acordo com informação do serviço municipal de proteção civil, a pressão na rede para combate a 
incêndios pode variar entre 1 e 6 bar. Conforme se verifica nas fotografias abaixo apresentadas, a pressão 
encontra-se dentro dos parâmetros exigidos.» 
 
Medições Realizadas no dia 10/11/2022 
 

 
Rua dos Canos  - 4,8 bar 
 

 
Rua roque da Costa -  4bar  
 

 
Largo de S Paulo -   4,6bar 
 

 
Largo de S. Maria - 3,7 bar 
 

 
Rua da Barbacã - 4,5 bar 
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Dia 17 de novembro – Núcleo de Atendimento a Vitimas de Violência Doméstica 
«Sobre a questão levantada pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 
26 de outubro, relativa a igualdade de género e comportamentos discriminatórios no concelho, a Divisão de 
Ação Social, Habitação e Saúde, informa o seguinte:  
 

«No âmbito das parcerias localmente instituídas e programas em curso (sem necessidade de 
paralelismos à escala nacional e internacional, que os encontramos), nomeadamente no que concerne 
ao acompanhamento efetuado no âmbito do Núcleo de Apoio à Vítima (NAV), Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) e Comissão de Apoio ao Idoso, constata-se que as mulheres estão entre os mais 
vulneráveis em contextos de violência doméstica e outros contextos discriminatórios. 
 
A título exemplificativo, e conforme relatório do NAV em anexo, aumentaram, de ano para ano, os 
processos de mulheres vítimas de violência doméstica em acompanhamento neste concelho: 

- 2020: 16 processos em acompanhamento 
- 2021: 26 processos em acompanhamento 
- 2022: 30 processos em acompanhamento (dados até Junho de 2022) 

 
 

Neste contexto, ao NAV associou-se o programa RAP (Resposta de Apoio Psicológico a Menores), 
atendendo ao contexto familiar em que a violência (sob as mais diversas formas) é exercida, com severos 
danos nas crianças. 
 
No sentido de desconstruir “mitos” culturais relativos ao papel da mulher na nossa sociedade e alertar 
toda a sociedade civil para a necessidade de combater este fenómeno, considerou-se que o mesmo deve 
ser efetuado também à escala preventiva, mediante sensibilização, informação e formação dos agentes 
da nossa comunidade. 
Neste contexto, têm sido desenvolvidas inúmeras ações no âmbito da violência doméstica, violência no 
namoro, cyberbullying e igualdade de género, de entre outras promotoras do exercício pleno dos 
deveres e direitos de cidadania. 
 
Constam também do plano de atividades: 
- 24 de Outubro – Comemorações do Dia Municipal para a Igualdade 
- 25 de Novembro – Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres 
 
Foi neste contexto e no âmbito das comemorações do dia Municipal para a Igualdade que o mural foi 
pintado na Rodoviária, à semelhança do sucedido aquando da pintura do mural na piscina coberta, em 
que o tema se centrou na igualdade de oportunidades no acesso à prática desportiva numa ótica 
transversal à condição individual.» 

 
Segue em anexo, para conhecimento, o relatório da NAV respeitante ao concelho de Serpa.» 
 

 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto no n.º 4 do 

artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em minuta, por unanimidade, os 

seguintes assuntos: 

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

 Licenças de recinto improvisado 



                                                                                                                  Ata n.º 25 – 23/11 
 
2022 

 

Pág. 38 

 

 Alteração n.º 14 ao orçamento e alteração n.º 11 às GOP da Câmara Municipal – Ratificação  

 Alteração n.º 15 ao orçamento e alteração n.º 12 às GOP da Câmara Municipal 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, nos prédios sitos na Rua de S.Sebastião, n.º 41 e 43 

em Pias – Requerente: Maria Luzia Carrasco Caeiro 

 Anúncio n.º 171757/2022 – Direito de preferência do prédio sito na Rua da Ladeira, n.º 27, em Serpa 

 Anúncio n.º 174162/2022 – Direito de preferência do prédio sito na Rua das Portas de Beja, n.º 13 

e 15, em Serpa 

 Autoridade Tributária e Aduaneira – Direito de preferência 

 Moção - Monumento em memória dos antigos combatentes do Ultramar 

 Projeto de execução do Coberto Multiusos – Bairro de S.Francisco, em Serpa 

 Proposta de abertura de concurso público para a empreitada de construção do Coberto Multiusos 

– Bairro de S.Francisco, em Serpa 

 Piense Sporting Clube – Proposta de atribuição de subsidio  

 Associação “Lá Vai Alho” – Proposta de atribuição de subsidio 

 Associação de Jovens de Vila Nova de S.Bento – Proposta de atribuição de subsidio  

 Grupo Coral Feminino “As ceifeiras de Pias” – Proposta de atribuição e subsidio  

 Centro Rural da Cruz da Cigana – Proposta de atribuição de subsidio  

 Protocolo de cooperação com a Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo – Ratificação  

 Proposta de alienação de moinhos – Isabel do Carmo Malveiro Venâncio do Rosário 

 Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na Rua dos Farizes, n.º 50 em Serpa 

– Requerente: Fernanda Maria Alves Martins Teles 

 Destaque de parcela do prédio sito na Travessa das Hortas, s/n, em Vila Verde de Ficalho – 

Requerente: Pedro Manuel Valente Sargento 

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Carvalhal”, artigo 24, secção 

G, na freguesia de Pias – Requerente: Guilherme de Figueiredo 

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto denominado “Carvalhal”, artigo 42, secção 

G, na freguesia de Pias – Requerente: Guilherme de Figueiredo 

 Atividades de Animação e Apoio à Família – Proposta de gratuitidade do prolongamento de horário 

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

 Certificação de nomes de rua no concelho – Retificação  

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16h00 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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Anexos da Ata n.º 25/2022 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 23 de novembro de 2022 

 

 
ANEXO 1 - Alteração nº15 ao Orçamento e Alteração nº12 às GOP da Câmara Municipal de Serpa  

 
ANEXO 2 - Projeto de execução do coberto multiusos – Bairro de S. Francisco, em Serpa 

 
 
ANEXO 3 - Proposta de abertura de concurso público para a empreitada de construção do Coberto 

Multiusos – Bairro de S. Francisco, em Serpa 

 
 
ANEXO 4 - Protocolo de cooperação com a Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo – 

Ratificação  

 
        ANEXO 5 - Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 6.ª Fase  


