
                                                                                                                   Ata n.º 27 – 7/12 
 
2022 

 

Pág. 1 

 

 

 

ATA N.º 27/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 7 de dezembro de 2022 

 

 

Presenças 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

Vereadores  

Brígida da Conceição Palhinhas Fava, em 

substituição de Tomé Guerreiro Panazeite 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 



                                                                                                                   Ata n.º 27 – 7/12 
 
2022 

 

Pág. 2 

 

 

ATA N.º 27/2022 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 2022 

  
No Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 7 de dezembro 

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 das Atas n.º 25 e 26/2022 

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 25, relativa à reunião realizada no dia 23 de novembro e a ata n.º 26, referente à reunião 

extraordinária realizada no dia 29 de novembro, as quais foram previamente distribuídas por todos os eleitos.  

Feitas as alterações solicitadas pelas Sras. Vereadoras Paula Pais e Ana Moisão, na ata n.º 26, foram ambas as 

atas aprovadas, por maioria, com a abstenção da Sr.ª Vereadora Brígida Fava, por não ter participado nas 

referidas reuniões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 ao Orçamento nº16 e às GOP nº13 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

3.  Licenças de recinto improvisado 

4. Moção – Monumento em memória dos antigos combatentes do Ultramar 

5. Declaração de caducidade da licença de construção de uma habitação, no prédio denominado “Poço 

Bom ou Raposeira” 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89º, do D.L. 555/99 de 16 de dezembro, nos prédios sitos na Rua dos Cravos 

nº7 e nº 5 em Vale de Vargo – Requerente: Marcelino Pepe Soares 

7. Anúncio nº 181464/2022 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Francisco Relógio, nº3, 

em Serpa  

8. Anúncio nº 183816/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua de São Roque, nº37, 

em Serpa - Ratificação 

9. Clube de Futebol União Serpense Sport Clube – Proposta de rescisão de protocolos 

10. Projeto de Execução “Obras de Reabilitação e Alteração do Museu Municipal de Etnografia” 

11. Empreitada de Reabilitação e Alteração do Museu Municipal de Etnografia de Serpa – Abertura de 

Procedimento  

12. Empreitada de Requalificação da Rua Portas de Beja – Prorrogação de prazo da entrega de propostas - 

Ratificação 

13. Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival – artigo 45.º secção F de Brinches – 

Requerente: José Manuel Santos Correia 
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14. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, art.º 

288, secção1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

15. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, art.º 

289, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

16. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, art.º 

290, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

17. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, art.º 

291, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

18. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, art.º 

292, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

19. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, art.º 

293, secção1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

20. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, art.º 

294, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

21. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, art.º 

295, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

22. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Bairro 1.º de 

Maio”, art.º 92, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e 

Consultoria Unipessoal, Lda.  

23. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Quinta de 

D.Dinis ou Quinta de D.Luís”, art.º2, secção G, Serpa– Requerente: Sociedade Agrícola Ferreira Nunes 

24. Proposta de Desagregação das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo 

25. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento  

26. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Alteração ao Orçamento nº16 e às GOP nº13 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 os votos a favor dos eleitos da CDU e as abstenções dos eleitos do PS e Chega, aprovar a 16.ª 

alteração ao Orçamento e 13.ª alteração às GOP da Câmara Municipal de Serpa, conforme documentos que se 

anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

Sobre o assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Pais, refere o facto de termos chegado ao fim do ano, com um numero 

excessivo de alterações ao Orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 

União das Freguesias de 
Vila Nova de S.Bento e 

Vale de Vargo 

18458 
2022.11.22 

VIII Mostra de Doçaria de A-
do-Pinto 

Dias 10 e 11 de dezembro 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,25€ 

Comissão Festas das 
Santas Cruzes 

18217 
2022.11.18 

Noite de Fados 
Dia 26 de novembro 

Ruido 20,00€ 

Comissão de Festas das 
Santas Cruzes 

18845 
2022.11.25 

Festa de Natal e Ano Novo 
23 e 24 de dezembro e 

31 de dezembro e 1 de janeiro 

Ruido 40,00€ 

Comissão Festas das 
Santas Cruzes 

18219 
2022.11.18 

Jantar e Baile 
Dia 3 de dezembro 

Ruido 20,00€ 

Assembleia Evangélica 
Filadelfia de Serpa 

17693  
2022.11.10 

Palestra 
Dia 26 de novembro 

Utilização do 
pavilhão multiusos 

(feiras e 
exposições) 

307,50€ 

 

2.2 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa (Doc. 16219/2022) 

A Divisão de Educação e Juventude informa que a Autarquia, na sequência de pedido do Agrupamento de Escolas 
nº 1 de Serpa, efetuou nos dias 6 e 12 de novembro de 2022, o transporte para o aeroporto de Lisboa (ida e 
regresso), de 6 alunos e 3 professores da Escola Básica Abade Correia da Serra, para uma deslocação a Itália, no 
âmbito do programa Erasmus + da União Europeia. 
 
De acordo com informação do serviço de Gestão da Frota, a referida deslocação tem um custo associado no 
valor de 124,44€. 
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”. 
 
No entanto, 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, ao abrigo da parceria estabelecida 
para colaboração do município, dentro das suas possibilidades, para o desenvolvimento de atividades integradas 
no referido projeto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação 

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

Escolas n.º 1 de Serpa, do pagamento das despesas de transporte, no valor de 124,44 euros, respeitante ao 

transporte para o aeroporto de Lisboa, nos dias 6 e 12 de novembro. ---------------------------------------------------- 

 

 

2.3 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa (Doc. 17060/2022) 

A Divisão de Educação e Juventude informa que a Autarquia, na sequência de pedido do Agrupamento de Escolas 

nº 2 de Serpa, efetuou no dia 12 novembro de 2022, o transporte com uma viatura ligeira de 9 lugares de alunos 

e professor do Grupo de Teatro Escolar (En)Cena, da Escola Secundária de Serpa, para participação num 
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workshop sobre teatro musical e assistirem ao espetáculo “la jaula de las locas”, que decorreu em Sevilha, 

promovido pelo autor e encenador João Duarte Costa, natural de Serpa. 

 
De acordo com informação do serviço de Gestão da Frota, a referida deslocação tem um custo associado no 
valor de 124,44€. 
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”. 
 
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 ao referido grupo de teatro escolar, pela grande 
dinâmica que desenvolvem ao longo dos anos letivos, com a criação e apresentação de vários trabalhos, assim 
como a participação em várias atividades do Município. 
 

 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 124,44 euros, respeitante à 

deslocação a Sevilha, no dia 12 de novembro. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.  Licenças de recinto improvisado 

3.1 Junta de Freguesia de Pias (Doc.17590/2022) 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 10 de novembro do corrente 

ano, refere que a Junta de Freguesia de Pias pretende a emissão de licença para recinto improvisado, para a 

realização do evento “Mostra Pias”, nos dias 16, 17 e 18 de dezembro do presente ano, com início às 08h e 

término às 04h do dia seguinte, nas Instalações da Junta de Freguesia, sitas na Estrada de Brinches, em Pias. 

 

Foi apresentado o respetivo seguro de responsabilidade civil, assim como a autorização da Junta de Freguesia 

para a utilização do referido espaço para a realização do evento pretendido e o plano de evacuação. 

 

De acordo com o DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09, no seu artigo 

14.º e seguintes, verifica-se que, face ao evento, o pedido foi instruído com os elementos necessários, com 

exceção dos seguintes elementos: 

- Descrição da área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, instalações 

sanitárias, planta com disposição dos equipamentos e demais atividades. 

 

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

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

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

pedido e sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente no que 

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

aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

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

Face ao exposto, colocam à consideração superior a emissão da mesma. 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença de recinto improvisado para 

o evento “Mostra Pias”, a realizar nos dias 16, 17 e 18 de dezembro do corrente ano. -------------------------------- 

 

3.2 União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo (Doc.18453/2022) 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 23 de novembro do corrente 

ano, refere que a União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo pretende a emissão de licença 

para recinto improvisado, no âmbito da “VIII Mostra de Doçaria de A-do-Pinto”, para a instalação de um palco, 

com a dimensão de 8x5m, e de uma tenda, com a dimensão de 25x10m, no estacionamento em frente ao Salão 

Polivalente de A-do-Pinto, para os dias 10 e 11 de dezembro do presente ano, com início às 14h e termo às 6h00 

do dia seguinte, no sábado, e com início às 10h e termo às 4h00 do dia seguinte, no domingo. 

 

De acordo com o DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09, no seu artigo 

14.º e seguintes, verifica-se que, face ao evento, o pedido foi instruído com os elementos necessários, com 

exceção dos seguintes elementos: 

- Plano de evacuação (no entanto trata-se de recinto em espaço aberto, com exceção da tenda, a qual deverá 

manter-se sempre aberta); 

- Descrição da área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, instalações 

sanitárias, planta com disposição dos equipamentos e demais atividades. 

 

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

309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29-09, ou seja, prevê-se o 

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

pedido e sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente no que 

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

aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

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

Face ao exposto, colocam à consideração superior a emissão da mesma. 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença de recinto improvisado para 

o evento “VIII Mostra de Doçaria de A-do-Pinto”, a realizar nos dias 10 e 11 de dezembro do corrente ano.  

 

 

4. 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 de novembro 

do corrente ano, a seguinte Moção, que se transcreve, para construção de um monumento em memória dos 

antigos combatentes do Ultramar: 
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 Intervenções 

Começou por intervir a Sr.ª Vereadora Ana Moisão que referiu o facto de já ter feito a leitura desta moção numa 

anterior reunião do Órgão Executivo, em que o Sr. Presidente lembrou que existe há muitos anos, no cemitério 

de Serpa, um talhão dedicado aos antigos combatentes da 1.ª Grande Guerra e a Sr.ª Vereadora Odete 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. Procedeu em seguida à leitura do 

texto da moção.  
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O Sr. Presidente referiu que se trata de um momento da história do nosso País, que tem muitas feridas abertas, 

gera alguns conflitos, foram momentos que perturbaram e causaram vários prejuízos ao País, perderam a vida 

muitos jovens que ainda tinham muito para dar ao seu País, é um momento perturbador, de que é preciso retirar 

lições. Refere novamente a existência, no cemitério de Serpa, de um talhão para os combatentes que perderam 

a vida no Ultramar, cuja manutenção é feita pela Câmara, existe um monumento singelo, construído pela Liga 

dos Combatentes, pelo que, devidamente analisado o assunto, entenderam os eleitos da CDU que não 

aceitariam a proposta formulada pelo CHEGA. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre o assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Pais manifestou a concordância dos eleitos do PS com a moção 

apresentada e lembra que já tinham feito essa mesma proposta, em anos anteriores e considera que deveremos 

dar atenção àqueles que faleceram, mas também se deve olhar para quem ainda está vivo e por isso, informa 

que os eleitos do PS irão votar favoravelmente, propondo que se inclua a condecoração para os combatentes 

que ainda estão vivos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão diz que está totalmente de acordo com a proposta do PS para se incluir nessa 

homenagem, os combatentes que ainda vivem e com indicação/registo do nome de todos os que estão vivos.  

 

 Deliberação 

A proposta apresentada pela eleita do CHEGA para a construção de um monumento em memória dos antigos 

combatentes do Ultramar, obteve quatro votos contra dos eleitos da CDU e três votos a favor dos eleitos do 

PS e CHEGA, pelo que, foi reprovada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Declaração de caducidade da licença de construção de uma habitação, no prédio denominado “Poço 

Bom ou Raposeira” 

Através de informação datada de 10 de novembro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, refere que foi enviado o Ofício n.º 5546, de 08-08-2022, a informar a Requerente (Suelene Rego de 

Paula Cavaqueiro)  que, tendo terminado a prorrogação de prazo para requerer a emissão do alvará de licença 

de obras de construção, indicado no Ofício n.º 481, de 24-01-2022, é intenção da Câmara Municipal declarar a 

caducidade da licença, após audiência prévia da interessada, dispondo a mesma do prazo de 10 dias úteis para 

se pronunciar sobre essa intenção. 

 

Não tendo havido pronúncia da interessada no prazo estipulado, propõem que o processo seja encaminhado a 

reunião de Câmara, para que, de acordo com o definido no n.º 5 do Art.º 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, na sua atual redação, seja declarada a caducidade da licença. 

A Requerente deverá ser posteriormente informada, de que poderá requerer uma nova licença de obras, de 

acordo com o definido no Art.º 72º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.  

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por opor unanimidade, declarar a caducidade da licença de 

construção de uma habitação no prédio rústico denominado “Poço Bom ou Raposeira”, artigo 202, secção F 

da freguesia de Brinches. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



                                                                                                                   Ata n.º 27 – 7/12 
 
2022 

 

Pág. 9 

 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89º, do D.L. 555/99 de 16 de dezembro, nos prédios sitos na Rua dos 
Cravos nº7 e nº5 em Vale de Vargo – Requerente: Marcelino Pepe Soares 

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 Marcelino Pepe Soares, os Serviços Técnicos da Divisão da Divisão de Urbanismo 
e Ordenamento do Território, elaboram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 17 de novembro 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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7. Anúncio 181464/2022 – Direito de Preferência na venda do imóvel sito na Rua Francisco Relógio, nº3, 

em Serpa  

Nº Pedido - 181464/2022 
Data do Anúncio - 22-11-2022 
Data de Disponibilização no Site - 22-11-2022 

 
Dados do Requerente 
Marco André Estevão Rosa 
 
Vendedor(es) 

CARLA MARIA SILVESTRE DE ORNELAS 

EDMUNDO JOSÉ PARDAL LAMÚRIA 

 
Comprador(es) 

Cátia Isabel Luz Garcia  

Marco André Estevão Rosa  

 
Identificação do Imóvel 
Artigo Matricial - 3491 
Fração Autónoma - F 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 123.3 m2 
Área Total - 127.35 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Loteamento da Hortinha - Rua Francisco Relógio, n.º 3, 2º Drt, 7830-320 Serpa 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 110000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 09-12-2022 
 
Atendendo à localização do imóvel (Rua Francisco Relógio, n.º 3, 2º Drt.º, em Serpa), a área total (123,30 m2), a 
área bruta privativa (127.35 m2) e o valor (110.000,00 Euros), a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 
Território considera que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 



                                                                                                                   Ata n.º 27 – 7/12 
 
2022 

 

Pág. 15 

 

 
 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor dos eleitos da CDU e CHEGA e as abstenções 

dos eleitos do PS, não exercer o direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Francisco Relógio nº3, 

2º Drt., em Serpa, pelo valor proposto de 110.000,00€ (cento e dez mil euros). --------------------------------------- 
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8. Anúncio nº 183816/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua de São Roque, nº37, 
em Serpa - Ratificação 

Nº Pedido - 183816/2022 
Data do Anúncio - 25-11-2022 
Data de Disponibilização no Site - 25-11-2022 

 
Dados do Requerente 
António José Conceição Pica  
 
Vendedor 

António José Conceição Pica  

 
Comprador(es) 

António Manuel Flamino Campião  

Tânia Sofia Vieira Morais Camões  

 
Identificação do Imóvel 
Artigo Matricial - 1967 
Quota Parte - 1/1 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 91 m2 
Área Total - 100 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua de São Roque nº37 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 78.000 – Moeda  Euros 
Data previsível do negócio - 30-11-2022 
 
Considerando a localização do imóvel (Rua de São Roque, n.º 37, em Serpa), a área total (100,00 m2), a área 
bruta privativa (91,00 m2) e o valor (78.000,00 Euros), a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território 
considera que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência.  
 

Através de informação datada de 28 de novembro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, uma vez que a Requerente indicou ter urgência no pedido, dado que tem a escritura marcada para a 

venda no imóvel no dia 30 de novembro, submete à consideração do Sr. Presidente, que a requerente seja 

informada que a Câmara não tem interesse em exercer o direito de preferência no imóvel em causa, 

submetendo-se o assunto, posteriormente, para ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal.  
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor dos eleitos da CDU e CHEGA e as abstenções 

dos eleitos do PS, nos termos do disposto no artigo 35º, nº3, da Lei nº75/2013, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente, proferido em 29 de novembro do corrente ano, sobre o não exercício do direito de preferência, 

na venda do imóvel sito na Rua de São Roque nº37, em Serpa, pelo valor proposto de 78.000,00€ (setenta e 

oito mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Clube de Futebol União Serpense Sport Clube – Proposta de rescisão de protocolos 

A Chefe da Divisão de Administração Geral, em 09 de novembro do corrente ano, informa que, perante a 

informação prestada pelo Gabinete do Movimento Associativo e Desporto (I/13567/2022, de 28/10), em que é 

reportado que o clube supra identificado não apresentou documentos comprovativos da atualização dos órgãos 

sociais e não apresentou plano de atividades para o ano desportivo em curso, documentos considerados 

essenciais para que possa ser aferida a prossecução da sua atividade, informa-se: 

1-Os apoios a conceder às associações de carácter desportivo ou de outra natureza, quer sejam financeiros, de 

apoio à atividade regular ou apoios pontuais e específicos, devem reger-se pelo Regulamento Municipal de 

Apoio ao Movimento Associativo em vigor, publicado no Diário da República, 2.ª Série, Nº 6, de 09 de janeiro de 

2020. 

Para que as associações se possam candidatar aos apoios financeiros à atividade regular devem demonstrar 

através do Plano Anual de Atividades que as suas atividades se encontram aí inscritas e devem estar inscritas no 

Registo Municipal do Movimento Associativo, devendo para o efeito apresentar a documentação indicada no 

artigo 3º do mencionado regulamento, de entre a qual se salienta a demonstração da situação regularizada dos 

órgãos sociais. 

A não apresentação dos documentos exigidos leva à conclusão que a associação não se encontra em atividade 

ou tem essa atividade suspensa. 

2-Foram celebrados os seguintes protocolos com o Clube de Futebol União Serpense Sport Clube: 

-Protocolo, aprovado em reunião de câmara, realizada em 21/07/2021, que tem por objeto o apoio financeiro 

para aquisição de uma viatura, no valor de 10 500,00€. Conforme previsto na cláusula quinta verifica-se 

incumprimento se não houver continuidade na atividade desportiva devendo proceder à entrega da viatura ao 

Município de Serpa; 

- Protocolo assinado em 29/06/2020 respeitante à cedência de uma sala no cineteatro de Serpa destinada a 

sede e desenvolvimento das suas atividades; 

- Protocolo de Cedência de Instalações Desportivas Municipais, assinado em 07/07/2021, em que foram cedidas 

as instalações do campo futebol sintético designado por “Manuel Baião”, destinadas à prática desportiva, de 

acordo com o plano de atividades então apresentado. Foi assinado por um ano admitindo-se a sua renovação e 

a possibilidade de ser resolvido em caso de incumprimento (cláusula sexta); 

-Protocolo, aprovado em reunião de câmara, realizada em 19/01/2022, assinado em 03 de março do mesmo 

ano, que teve por objeto o apoio financeiro destinado ao exercício da sua atividade regular e cumprimento das 

ações insertas no Plano de Atividades Anual, prevendo a cláusula quinta as situações que podem levar ao seu 

incumprimento. 

3- Perante a apreciação dos factos, que demonstram a suspensão da atividade desportiva (ou eventual cessação) 

e teor dos protocolos assinados creio que não suscitam dúvidas que, o comportamento do mencionado Clube 

conduziu ao não cumprimento dos referidos protocolos. 

O artigo 25.º do mencionado regulamento prevê que: “O não cumprimento, por parte das entidades, das ações 

objeto da candidatura, não devidamente justificado, confere à Câmara Municipal de Serpa, o direito de anular, 

total ou parcialmente os apoios anteriormente definidos e ainda em curso, bem como a exigência do reembolso 

das quantias anteriormente definidas, e ainda em curso, bem como à exigência do reembolso das quantias 

entregues e poderá comprometer a atribuição de apoios em futuras candidaturas.” 
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Face ao exposto considera que, existem fortes razões para que o órgão executivo se pronuncie sobre o 

incumprimento dos referidos protocolos. 

Cabe aos serviços que acompanham esta atividade apreciar e demonstrar em concreto as consequências daí 

resultantes e proceder aos atos necessários para a regularização das situações em questão (entrega da sala que 

foi cedida, situação da viatura adquirida com apoio, cessação da cedência das instalações desportivas 

municipais). 

 4- Em conclusão 

Face ao exposto e se assim se considerar, deve o assunto ser apresentado a reunião do órgão executivo para 

deliberação, entidade competente para o efeito, ao abrigo do disposto no citado artigo 25.º do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Movimento Associativo. 

 
Em 24 de novembro do corrente ano, o Gabinete do Movimento Associativo informa que, de acordo com o 

parecer técnico do gabinete jurídico e conforme Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, 

artigo 25º, e tendo em conta que o Clube de Futebol União Serpense Sport Clube não atualizou os corpos sociais 

no Registo Municipal do Movimento Associativo, nem apresentou plano de atividades por inatividade desportiva 

na época 2022/2023, propõem a rescisão dos seguintes protocolos, assinados com o clube: 

-Protocolo de cedência das instalações desportivas. 

-Protocolo de aquisição de viatura. 

-Protocolo de cedência de instalações para sede, no Cineteatro de Serpa. 

 
 Deliberação 

Com base nos pareceres técnicos, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, rescindir com o Clube de 

Futebol União Serpense Sport Clube, os protocolos acima referenciados, ao abrigo do disposto no citado artigo 

25º do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo. ---------------------------------------------------- 

 
 

10. Projeto de Execução “Obras de Reabilitação e Alteração do Museu Municipal de Etnografia” 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, datada de 22 do mês de novembro do corrente ano, emitida pela 

Divisão de Cultura e Património (Arq.ª Ana Carla Faísco) 

 

«A presente informação é emitida no âmbito da execução do contrato n.º 52/2022 e tem por objetivo: 

1. Submeter a aprovação do Projeto de Execução para “Obras de Reabilitação e Alteração do Museu 

Municipal de Etnografia”, a condicionar à receção do parecer favorável da Direção Regional de Cultura 

do Alentejo (prazo de resposta até 06.12.2022); 

2. Informar a necessidade de cabimentar o valor correspondente à estimativa orçamental = 518.681,32€ 

s/IVA. 

Executado pela empresa GREENBEELT CONSULT UNIPESSOAL, LDª, tendo como coordenador o Arq.º Luís 

Pereira, o Projeto foi contratado através de procedimento de consulta prévia n.º 97/2022, considerando-se 

cumprido o caderno de encargos e respetivos anexos. É composto por:  

 Projeto de Arquitetura; 

 Projeto de Estabilidade; 
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 Projeto de Instalações e Redes Hidráulicas; 

 Projeto de Equipamentos e Instalações de Electricidade, de Telecomunicações e de Segurança Activa 

(IELE); 

 Projeto de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE); 

 Projeto de Equipamentos e Instalações Mecânicas (EIMEC); 

 Projeto de Condicionamento Acústico; 

 Desempenho Energético de Edifícios (isenção); 

 Mapa de Medições e Quantidade de trabalhos; 

 Estimativa e resumo orçamental; 

 Condições técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos para execução da obra; 

 Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD); 

 Plano de Segurança e Saúde (PSS) em Projeto; 

 

Antecedentes / Enquadramento: 

Ao abrigo do contrato de empreitada n.º 11/2018 celebrado no procedimento concursal de Ajuste Direto AD 

33/2017, o Museu Municipal de Etnografia foi encerrado ao público e teve início a obra para recuperação do 

sistema construtivo do edifício, reformulação das instalações sanitárias e Introdução de sistema elevatório para 

pessoas com mobilidade reduzida. Como é característico nas obras de reabilitação, diversas patologias só foram 

detetadas aquando da própria intervenção. Para erradicar as sérias deficiências no edifício, com quase 40 anos 

sem intervenção profunda, foram identificadas as obras essenciais com vista à melhoria das condições do 

edifício e de conforto dos visitantes e trabalhadores. Se elas não fossem feitas, poderia estar em causa a defesa 

do interesse público, pois era o momento de intervir conferindo ao edifício condições para novas décadas de 

utilização. Assim, foram quantificados todos os novos trabalhos necessários, os quais, pelo seu valor, não tinham 

enquadramento na empreitada porque seriam excedidos os limites desse procedimento. O aumento de custos 

e a necessidade de novo projeto levou ao despacho de suspensão dos trabalhos em 08.12.2019 e à proposta de 

abertura de um novo procedimento de contratação pública para a realização dos trabalhos não previstos. Após 

uma tentativa de elaboração de projetos de arquitetura e especialidades pelos técnicos do Município, 

verificaram-se uma série de deficiências / omissões, inclusive alguns projetos considerados essenciais e para os 

quais não possuímos recursos técnicos para a elaboração – ventilação e climatização, segurança contra 

incêndios, telecomunicações e eletricidade. Justificou-se ainda a oportunidade de contratar a elaboração do 

presente Projeto de Execução de Obras, considerando que está em curso o procedimento de Consulta Prévia 

CPR 121/2021 para a Conceção e Desenvolvimento do Projeto Museográfico, o qual necessariamente vai 

produzindo informação relevante para inclusão nos projetos da obra de reabilitação, evitando assim as 

necessidades posteriores de adaptação.» 

 

 

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que o processo tem muitos anos e conhece-o desde o seu inicio e nessa altura 

os vereadores do Partido Socialista votaram a favor, mas, face à interrupção da obra, gostaria de saber quais os 

custos que estiveram associados à anterior obra, que não foi concluída e espera que seja desta vez, que a obra 

avança. Informa ainda que os vereadores do PS vão abster-se na votação deste assunto, dado os atrasos no 

prosseguimento da obra, o que lhes suscita algumas duvidas. A abstenção não se deve ao facto de estarem 

contra a obra, mas sim pelo facto de não concordarem com a forma como o processo tem sido gerido e pelo 

acréscimo de custos que acarreta para o município. ------------------------------------------------------------------------------ 
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A Sr.ª Vereadora Ana Moisão perguntou se a Câmara já recebeu o parecer da Direção Geral de Cultura do 

Alentejo, dado que o prazo era até dia 6 de dezembro e qual o motivo de se ter optado por um procedimento 

de ajuste direto, na anterior obra. Questionou ainda sobre o motivo da suspensão dos trabalhos em 2019 e diz 

que também não percebe a referência e explicações sobre as tentativas de elaboração de projetos pelos técnicos 

do município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que a Câmara, naturalmente não poderia avançar com o procedimento 

sem que o projeto estivesse validado pela DRCA, e informou que se optou pelo procedimento de ajuste direto, 

em função do valor da obra, na altura em que ela iniciou. 

Em relação à suspensão dos trabalhos em 2019, conforme referido no parecer técnico transcrito, inicialmente a 

intervenção prevista era apenas uma intervenção de conservação, mas no decurso da mesma detetou-se que o 

edifício sofria de diversas patologias, nomeadamente por ser um edifício junto da muralha e também pela sua 

utilização anterior, verificando-se a necessidade de uma intervenção mais profunda do que aquela inicialmente 

pensada. 

Perante isto, foi decidido fazer uma intervenção a nível de infraestruturas, na parte elétrica, mas também 

dotando o edifício das necessárias condições de climatização, ventilação e acessibilidades e museografia, de 

modo a contribuir não só para melhores condições de visitação, mas também para a melhor conservação das 

peças. 

Perante isto, e não tendo a autarquia recursos técnicos para a elaboração destes projetos, nomeadamente, 

ventilação e climatização, segurança contra incêndios, telecomunicações e eletricidade, foi necessário recorrer 

a uma equipa externa, o que não só atrasou a realização da obra como teve influência decisiva no valor da 

intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

abstenções dos eleitos do PS e CHEGA, aprovar o Projeto de Execução “Obras de Reabilitação e Alteração do 

Museu Municipal de Etnografia”, elaborado pela empresa GREENBEELT CONSULT UNIPESSOAL, Ldª, conforme 

documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante.  -------------------------------------------- 

 

11. Empreitada de Reabilitação e Alteração do Museu Municipal de Etnografia de Serpa – Abertura de 

Procedimento  

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, em informação datada de 30 de novembro, refere que é 

necessário proceder à abertura de concurso limitado por prévia qualificação para a Empreitada de Reabilitação 

e Alteração do Museu Municipal de Etnografia de Serpa, constante do Plano Plurianual de Investimento do ano 

2022 – 2 251 2016/6 Museu aberto – Valorização e qualificação da rede museológica municipal -, candidatada 

pelo Programa: PO Alentejo 2020, no âmbito do PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, e uma 

vez que o valor estimado da obra é de 518.681,32€ (quinhentos e dezoito mil, seiscentos e oitenta e um euros 

e trinta e dois cêntimos) a acrescer a taxa de IVA legal em vigor, apresentam proposta para aprovação do Órgão 

Executivo. Informa ainda que o projeto de execução foi anteriormente aprovado, em reunião da Câmara 

Municipal e o concurso encontra-se cabimentado pelo número sequencial 27427/2022. 

 

 Deliberação 

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, aditado e republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 
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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 Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos da CDU e três 

abstenções dos eleitos do PS e CHEGA: 

 

  Proceder à abertura de Concurso Limitado por Prévia Qualificação sem Publicidade no JOUE, nos 

termos dos artigos 38º e artigo 19º, alínea b) do CCP; 

 Aprovar o Programa de Procedimento, Caderno de Encargos e Convite para apresentação de 

propostas, nos termos da alínea d) do nº 1 e nº 2 do artigo 40º do CCP, conjugado com a competência 

prevista no nº 1, alínea f) do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, conforme documentos 

que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

 Em conformidade com o previsto no artigo 67º do CCP, designar o júri a seguir referido, que conduzirá 

o concurso: 

Efetivos: 

- Arqª. Maria José Moreira – Presidente 

- Arq.ª Ana Faísco – Vogal 

- Eng.º João Bengala – Vogal 

 

Suplentes: 

- Arq.ª Maria Manuel Oliveira 

- Dr.ª Fernanda Barradas. 

 

 

12. Empreitada de Requalificação da Rua Portas de Beja – Prorrogação de prazo de entrega de propostas 

– Ratificação 

Através de informação datada de 30 de novembro do corrente ano, o Serviço de Aprovisionamento e 

Contratação Pública faz entrega do despacho de prorrogação de prazo, exarado pelo Senhor Presidente a 

30/11/2022, ficando sujeito na 1ª reunião do Órgão Executivo para ratificação, faculdade oferecida pelo artº 

35º, nº 3 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua 

atual redação, uma vez que incumbe à Câmara Municipal, entidade competente para decisão de contratar, nos 

termos do nº 5 do artigo 64º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 

de janeiro, alterado e republicado pela D.L nº 111-B/2017 de 31 de agosto, na sua atual redação. 

 

 Deliberação 

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

abstenções dos eleitos do PS e CHEGA, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, ratificar o seguinte despacho do Sr. Presidente, respeitante ao pedido de prorrogação de prazo 

para a Empreitada de Requalificação da Rua das Portas de Beja: 
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13. Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival – artigo 45.º secção F de Brinches – 

Requerente: José Manuel Santos Correia 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 13 de outubro do corrente ano, 

refere que o prédio, artigo 45.º secção F 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.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”, o Serviço de Ordenamento do 

Território 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima transcrito, relativo 

ao pedido para arranque e posterior plantação de olival, no artigo 45.º secção F da freguesia de Brinches. 

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

 

 

14. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, 

art.º 288, secção1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

Através de informação datada de 28 de novembro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa sobre o enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial, para arranque e posterior 

plantação de olival - artigo 288 1E da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo. 

 

O prédio insere-se em solos sujeitos a Medidas Preventivas (n.º 1 do artigo 1.º, 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.º1 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; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso, não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que 

impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o 

Serviço de Ordenamento do Território propõe que a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º 

das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, defira o pedido. 

 

Em caso de deliberação favorável, propõem que seja enviado ofício ao Requerente, acompanhado do 

ortofotomapa e das cartas de ordenamento e condicionantes e do seguinte parecer, emitido pelo Técnico 

Superior de Arqueologia da autarquia:  

 

«Solicitação 
Através do documento com a Entrada n.º E/17744/2022, de 11 de novembro de 2022, solicita o 

requerente, Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria Unipessoal, Lda., Pedido para Arranque e Posterior 
Plantação de Olival no Prédio Rústico inscrito na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis 
de Serpa, com a designação “Louzeiras”, situado na União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, 
com o n.º 383, artigo 288, seção 1E.  

 
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 
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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”.» 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima transcrito, 

respeitante ao arranque e posterior plantação de olival, no prédio designado “Louzeiras”, situado na União de 

Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, artigo 288, secção 1E. 

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

 

 
15. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, 

art.º 289, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

Através de informação datada de 28 de novembro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa sobre o enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial para arranque e posterior 

plantação de olival - artigo 289 1E na União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo. 

 

O prédio insere-se em solos sujeitos a Medidas Preventivas (n.º 1 do artigo 1.º, 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; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa, alterações de ordenamento que 

impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o 

Serviço de Ordenamento do Território propõe que a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º 

das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, defira o pedido. 
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Em caso de deliberação favorável, propõem que seja enviado ofício ao Requerente, acompanhado do 

ortofotomapa e das cartas de ordenamento e condicionantes e do seguinte parecer, emitido pelo Técnico 

Superior de Arqueologia da autarquia:  

 

«Solicitação 
 
Através do documento com a Entrada n.º E/17743/2022, de 11 de novembro de 2022, solicita o requerente, 

Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria Unipessoal, Lda., Pedido para Arranque e Posterior Plantação de 

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

com a designação “Louzeiras”, situado na União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, com o n.º 

1367, artigo 289, seção 1E.  

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”.» 

 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima transcrito, 

respeitante ao arranque e posterior plantação de olival, no prédio designado “Louzeiras”, situado na União de 

Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, artigo 289, secção 1E. 

Constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, as respetivas plantas de localização.  
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16. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, 

art.º 290, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

Através de informação datada de 28 de novembro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa sobre o enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial, para arranque e posterior 

plantação de olival - artigo 290 1E Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo. 

 

O prédio insere-se em solos sujeitos a Medidas Preventivas (n.º 1 do artigo 1.º, 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; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que 

impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o 

Serviço de Ordenamento do Território propõe que a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º 

das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, defira o pedido. 

 

Em caso de deliberação favorável, propõem que seja enviado ofício ao Requerente, acompanhado do 

ortofotomapa e das cartas de ordenamento e condicionantes e do seguinte parecer, emitido pelo Técnico 

Superior de Arqueologia da autarquia:  

 

«Solicitação 
Através do documento com a Entrada n.º E/17741/2022, de 11 de novembro de 2022, solicita o 

requerente, Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria Unipessoal, Lda., Pedido para Arranque e Posterior 
Plantação de Olival no Prédio Rústico inscrito na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis 
de Serpa, com a designação “Louzeiras”, situado na União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, 
com o n.º 1357, artigo 290, secção 1E.  

 
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 Director 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. 
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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”.» 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima transcrito, 

respeitante ao arranque e posterior plantação de olival, no prédio designado “Louzeiras”, situado na União de 

Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, artigo 290, secção 1E. 

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

 

 

 

17. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, 

art.º 291, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

Através de informação datada de 28 de novembro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa sobre o enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial, para arranque e posterior 

plantação de olival - artigo 291 1E da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo. 

 

O prédio insere-se em solos sujeitos a Medidas Preventivas (n.º 1 do artigo 1.º, 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; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que 

impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o 

Serviço de Ordenamento do Território propõe que a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º 

das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, defira o pedido. 

 

Em caso de deliberação favorável, propõem que seja enviado ofício ao Requerente, acompanhado do 

ortofotomapa e das cartas de ordenamento e condicionantes e do seguinte parecer, emitido pelo Técnico 

Superior de Arqueologia da autarquia:  

 
«Solicitação 

Através do documento com a Entrada n.º E/17738/2022, de 11 de novembro de 2022, solicita o 
requerente, Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria Unipessoal, Lda., Pedido para Arranque e Posterior 
Plantação de Olival no Prédio Rústico inscrito na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis 
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de Serpa, com a designação “Louzeiras”, situado na União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, 
com o n.º 1019, artigo 291, seção 1E.  

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”.» 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima transcrito, 

respeitante ao arranque e posterior plantação de olival, no prédio designado “Louzeiras”, situado na União de 

Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, artigo 291, secção 1E. 

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

 

 

18. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, 

art.º 292, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

Através de informação datada de 28 de novembro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa sobre o enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial, para arranque e posterior 

plantação de olival - artigo 292 1E da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo. 

 

O prédio insere-se em solos sujeitos a Medidas Preventivas (n.º 1 do artigo 1.º, 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;  
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 b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que 

impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o 

Serviço de Ordenamento do Território propõe que a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º 

das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, defira o pedido. 

 

Em caso de deliberação favorável, propõem que seja enviado ofício ao Requerente, acompanhado do 

ortofotomapa e das cartas de ordenamento e condicionantes e do seguinte parecer, emitido pelo Técnico 

Superior de Arqueologia da autarquia:  

 
«Solicitação 

Através do documento com a Entrada n.º E/17739/2022, de 11 de novembro de 2022, solicita o 

requerente, Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria Unipessoal, Lda., Pedido para Arranque e Posterior 

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

de Serpa, com a designação “Louzeiras”, situado na União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, 

com o n.º 716, artigo 292, seção 1E.  

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”.» 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima transcrito, 

respeitante ao arranque e posterior plantação de olival, no prédio designado “Louzeiras”, situado na União de 

Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, artigo 292, secção 1E. 

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

 

 

19. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, 

art.º 293, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

Através de informação datada de 28 de novembro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa sobre o enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial, para arranque e posterior 

plantação de olival - artigo 293 1E da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo. 

 

O prédio insere-se em solos sujeitos a Medidas Preventivas (n.º 1 do artigo 1.º, 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; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que 

impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o 

Serviço de Ordenamento do Território propõe que a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º 

das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, defira o pedido. 

Em caso de deliberação favorável, propõem que seja enviado ofício ao Requerente, acompanhado do 

ortofotomapa e das cartas de ordenamento e condicionantes e do seguinte parecer, emitido pelo Técnico 

Superior de Arqueologia da autarquia:  

 

«Solicitação 
Através do documento com a Entrada n.º E/17737/2022, de 11 de novembro de 2022, solicita o 

requerente, Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria Unipessoal, Lda., Pedido para Arranque e Posterior 

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

de Serpa, com a designação “Louzeiras”, situado na União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, 

com o n.º 718, artigo 293, seção 1E.  

 
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 
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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”.» 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima transcrito, 

respeitante ao arranque e posterior plantação de olival, no prédio designado “Louzeiras”, situado na União de 

Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, artigo 293, secção 1E. 

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

 

 

20. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, 

art.º 294, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

Através de informação datada de 28 de novembro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa sobre o enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial para arranque e posterior 

plantação de olival - artigo 294 1E da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo. 

 

O prédio insere-se em solos sujeitos a Medidas Preventivas (n.º 1 do artigo 1.º, 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; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que 

impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o 

Serviço de Ordenamento do Território propõe que a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º 

das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, defira o pedido. 
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Em caso de deliberação favorável, propõem que seja enviado ofício ao Requerente, acompanhado do 

ortofotomapa e das cartas de ordenamento e condicionantes e do seguinte parecer, emitido pelo Técnico 

Superior de Arqueologia da autarquia:  

 

«Solicitação 
Através do documento com a Entrada n.º E/17740/2022, de 11 de novembro de 2022, solicita o 

requerente, Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria Unipessoal, Lda., Pedido para Arranque e Posterior 

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

de Serpa, com a designação “Louzeiras”, situado na União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, 

com o n.º 1136, artigo 294, seção 1E.  

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”.» 

 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima transcrito, 

respeitante ao arranque e posterior plantação de olival, no prédio designado “Louzeiras”, situado na União de 

Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, artigo 294, secção 1E. 

Constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, as respetivas plantas de localização. --------------- 
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21. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, 

art.º 295, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

Através de informação datada de 28 de novembro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa sobre o enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial, para arranque e posterior 

plantação de olival - artigo 295 1E da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo. 

 

O prédio insere-se em solos sujeitos a Medidas Preventivas (n.º 1 do artigo 1.º, 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; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que 

impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o 

Serviço de Ordenamento do Território propõe que a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º 

das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, defira o pedido. 

 

Em caso de deliberação favorável, propõem que seja enviado ofício ao Requerente, acompanhado do 

ortofotomapa e das cartas de ordenamento e condicionantes e do seguinte parecer, emitido pelo Técnico 

Superior de Arqueologia da autarquia:  

 

«Solicitação 
Através do documento com a Entrada n.º E/17735/2022, de 11 de novembro de 2022, solicita o 

requerente, Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria Unipessoal, Lda., Pedido para Arranque e Posterior 

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

de Serpa, com a designação “Louzeiras”, situado na União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, 

com o n.º 717, artigo 295, seção 1E.  

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. 
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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”.» 

 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima transcrito, 

respeitante ao arranque e posterior plantação de olival, no prédio designado “Louzeiras”, situado na União de 

Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, artigo 295, secção 1E. 

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

 

 

22. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Bairro 1.º de 

Maio”, art.º 92, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e 

Consultoria Unipessoal, Lda.  

Através de informação datada de 28 de novembro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa sobre o enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial, para arranque e posterior 

plantação de olival - artigo 92 1E da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo. 

 

O prédio insere-se em solos sujeitos a Medidas Preventivas (n.º 1 do artigo 1.º, 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; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que 

impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o 

Serviço de Ordenamento do Território propõe que a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º 

das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, defira o pedido. 

 

Em caso de deliberação favorável, propõem que seja enviado ofício ao Requerente, acompanhado do 

ortofotomapa e das cartas de ordenamento e condicionantes e do seguinte parecer, emitido pelo Técnico 

Superior de Arqueologia da autarquia:  
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«Solicitação 
Através do documento com a Entrada n.º E/17745/2022, de 11 de novembro de 2022, solicita o 

requerente, Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria Unipessoal, Lda., Pedido para Arranque e Posterior 
Plantação de Olival no Prédio Rústico inscrito na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis 
de Serpa, com a designação “Bairro 1º de Maio”, situado na União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale 
de Vargo, com o n.º 568, artigo 92, secção 1E.  

 
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 existe um sítio arqueológico 
representado através de um ponto central de implantação. 
 
Sítios arqueológicos constantes do inventário da autarquia coincidentes com o prédio rústico: 

Sítio Localização 

Código 

Nacional 

de Sítio 

Tipo Cronologia Descrição Referências 

Borralho 

 

CMP 524 

-7.3901 

37.9826 

(WGS 84) 

12103 Villa Romano 

Sítio romano, implantado no topo de 

um cabeço próximo de pequenas 

linhas de água, onde são visíveis 

fragmentos de terra sigillata 

sudgálica, hispânica e clara A, C e D, 

ânforas, paredes finas, dolia, 

almofariz em mármore, opus 

signinum, um machado e alguns 

muros e canalizações a descoberto. 

Estes materiais encontram-se 

dispersos por uma área de 

aproximadamente 15000m2. Este 

local foi alvo de escavações 

clandestinas que deixaram algumas 

estruturas a descoberto. 

PDM Serpa. 

Endovélico. 

 
Referências: 
Plano Director Municipal - PDM Serpa, Volume I, Regulamento, 2011 
Borralho https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=56431 [consultado a 21.11.2022 às 12:38] 

 
Considerando a existência de vestígios arqueológicos na área do prédio rústico, e a sua possível afetação 

pelos trabalhos que impliquem revolvimento de solo, 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 os art.os 
74.º a 79º, relativos ao património arqueológico, de modo a garantir a salvaguarda dos vestígios arqueológicos 
existentes. 

Nesse sentido, e à luz da legislação em vigor1, deverão ser realizadas prospeções arqueológicas prévias 
para delimitação da área de dispersão dos vestígios indicados, e no caso destes vestígios coincidirem com as áreas 
de implantação do projeto, deverá garantir-se o acompanhamento arqueológico dos trabalhos que impliquem 
movimentações de terras na área próxima aos locais onde seja assinalada a presença de vestígios arqueológicos, 
podendo se necessário proceder a escavação arqueológica no caso da eventual deteção de vestígios arqueológicos 
no decurso dos trabalhos. 

Mais se informa, não ser a Câmara Municipal a entidade com competência para conceder a autorização 
para a prática desta ação, mas sim a Direção Regional de Cultura do Alentejo à qual o requerente deverá dirigir o 
respetivo pedido. 

                                                           
1 Lei 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural (art.º 75.º, 

al. 1 e 2; art.º 76.º, al. 3; art.º 79.º, al. 2 e 3) e Decreto-Lei n.º 164/14, de 4 de Novembro, que regulamenta os trabalhos arqueológicos (art.º 3.º, 

al. c). 

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=56431
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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”.» 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima transcrito, 

respeitante ao arranque e posterior plantação de olival, no prédio designado “Bairro 1.º de Maio”, situado na 

União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, artigo 92, secção 1E. 

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

 

 

23. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Quinta de 

D.Dinis ou Quinta de D.Luís”, art.º 2, secção G, Serpa – Requerente: Sociedade Agrícola Ferreira Nunes 

Através de informação datada de 28 de novembro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa sobre o enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial, para arranque e posterior 

plantação de olival - artigo 2 G da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). 

 

O prédio insere-se em solos sujeitos a Medidas Preventivas (n.º 1 do artigo 1.º, 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. 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê alterações para o local, pelo que, o Serviço de Ordenamento 

do Território propõe que a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º das Medidas Preventivas 

à Revisão do PDM, defira o pedido na área do prédio classificada como “Espaços Agrossilvopastoris” e indefira 

na área do prédio que integra os “Habitats Classificados da Rede Natura 2000”. Nos “Espaços Agrícolas de 

Regadio” não se aplicam Medidas Preventivas. 

 

Observações: nos habitats classificados rede natura 2000, independentemente das medidas preventivas, a 

prática em causa é considerada inviável ao abrigo das alíneas a) e d) do número 6 do artigo nº 32 do 

Regulamento do PDM – Serpa. 

 

Em caso de deliberação favorável, propõem que seja enviado ofício ao Requerente, acompanhado do 

ortofotomapa e das cartas de ordenamento e condicionantes e do seguinte parecer, emitido pelo Técnico 

Superior de Arqueologia da autarquia:  
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima transcrito, 

respeitante ao arranque e posterior plantação de olival, no prédio designado “Quinta de D.Dinis ou Quinta de 

D.Luis”, situado na União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), artigo 2, secção G. 

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

 

 

24. Proposta de Desagregação das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo 

Através de email datado de 2 de dezembro de 2022, solicita a Assembleia de Freguesia da União das Freguesias 

de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, que a Assembleia Municipal de Serpa, nos termos do n.º 1 do artigo 

12.º da Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, se pronuncie sobre a apreciação da proposta de desagregação das 

freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo. 

 

Informa a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo que, na sua 

reunião realizada no dia 30 de novembro do corrente ano, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes 

propostas: 

 - Proposta de criação da Freguesia de Vila Nova de S.Bento, por desagregação da União de Freguesias 

de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo; 

 - Proposta de criação da Freguesia de Vale de Vargo, por desagregação da União de Freguesias de Vila 

Nova de S.Bento e Vale de Vargo. 

 

Nessa mesma data de 2 do corrente mês de dezembro (documento com entrada n.º 19309/2022), em 

cumprimento do n.º 3 do artigo 12.º da Lei 39/2021 de 24 de junho, a Assembleia Municipal de Serpa, solicita à 

Câmara Municipal parecer sobre a criação das referidas freguesias.  

 

Acompanham o processo, os documentos previstos no n.º 2 do artigo 12.º da Lei 39/2021, entre outros, os quais 

foram distribuídos por todos os eleitos, para apreciação e constam dos anexos à presente ata, dela fazendo 

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

 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara para referir que, faz parte do regime jurídico de criação, 

modificação e extinção de freguesias, que a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias, solicite o parecer 

da Assembleia Municipal, que previamente tem que solicitar o respetivo parecer à Câmara Municipal.  

 

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Pais começou por dizer que, lamentavelmente não lhe foi possível 

estar presente na Assembleia de Freguesia em que este assunto foi analisado e reafirma aquilo que o Partido 

Socialista tem vindo a dizer, de que são favoráveis a esta desagregação e concorda plenamente com a proposta 

apresentada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª vereadora Ana Moisão considera que se deve analisar caso a caso, da mesma maneira que defende que o 

povo deve ser sempre auscultado, pois são eles os mais beneficiados ou lesados. Neste caso específico, pensa 

que os habitantes de Vale de Vargo ficaram francamente em desvantagem com este processo de agregação. Diz 

que tentou ouvir várias pessoas, habitantes locais, pois são eles que sentem as necessidades e dificuldades reais 

e vários foram os que mencionaram que os habitantes de Vale de Vargo, perderam autonomia e poder de 

decisão, com mais tempo de espera na resolução de pedidos. Num território com uma população bastante 
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envelhecida, é necessário apostar cada vez mais, em serviços de proximidade, rápidos e eficientes, reforçando 

a coesão territorial.  

Diz ainda que, neste processo para a desagregação desta União de Freguesias, está totalmente solidária e faz 

votos para que Vale de Vargo volte a ser freguesia e Vila Nova de S.Bento também. Referiu ainda que tem opinião 

diferente, relativamente à União de Freguesias de Serpa e por isso, considera que se deve analisar cada caso 

individualmente. 

Perguntou ainda sobre a calendarização do processo e se está tudo dentro dos tempos elegíveis, tendo o 

Sr.Presidente respondido que o processo está a decorrer dentro do prazo legal. ----------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Francisco Godinho informou que esteve na Assembleia de Freguesia em que 

a CDU apresentou a proposta para a criação das duas Freguesias e lembra as várias ações desenvolvidas em 

anos anteriores, na tentativa de desagregação destas freguesias, nomeadamente a deslocação de um grupo de 

eleitos e cidadãos à Assembleia da República e a apresentação de uma Petição defendendo a reposição das 

freguesias de Vale de Vargo e Vila Nova de S.Bento, com mais de 5.200 assinaturas, em que, na altura, a 

deputada eleita pelo PS disse que, quando o Partido Socialista fosse Governo, esta situação seria revertida, por 

isso, espera que agora se cumpra aquilo que foi dito naquela sessão plenária. ------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal de Serpa, em resposta à solicitação da Assembleia Municipal de Serpa e de acordo com 

o disposto nos n.º 3 e 4 do artigo 12.º da Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, que definiu o regime jurídico de 

criação, modificação e extinção de freguesias, deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à 

proposta de desagregação das freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo. --------------------------------- 

 

 

25. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento  

              Grupo Parlamentar do PCP 
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Grupo Parlamentar do PSD 
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26. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 228, referente ao dia 6 de 

dezembro de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 3.367.231,13 € (três milhões, trezentos e sessenta e 

sete mil, duzentos e trinta e um euros e treze cêntimos) e 108.840,88€ (cento e oito mil, oitocentos e quarenta 

euros e oitenta e oito cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

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

 

Período de intervenção dos eleitos 

Começou por usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara, cuja intervenção, a seguir se transcreve: 
  
«Na última sessão de Câmara foi abordada a questão do texto final da minuta da ata, onde era referida a 
aprovação por unanimidade, tendo sido esclarecido por mim que, o que estava ali em causa e era referido como 
aprovado por unanimidade, era a minuta da ata, nomeadamente em relação aos assuntos que produziam efeitos 
externos, de forma a salvaguardar a necessidade dos mesmos aguardarem a aprovação definitiva da ata, na 
sessão seguinte da Câmara, o que implicava uma espera de 2 semanas por parte dos interessados, reconhecendo 
no entanto, que o texto em causa, e acrescento agora, usado durante largos anos, poderia ser melhorado. 
Pela senhora Vereadora Ana Moisão, fomos alertados para o fato de, nos documentos distribuídos, constar 
ainda o nome do atual presidente da Assembleia Municipal, Tomé Alexandre Pires, como presidente da Câmara. 
Foi de imediato reconhecido que, naturalmente se tratava de um lapso, decorrente da utilização de documentos 
anteriores em word, através das funcionalidades de cópia e colagem, disponibilizada por esta ferramenta de 
texto. 
Estes dois acontecimentos foram usados para fins de luta politica, o que lamentamos, sendo que não é esta a 
primeira vez, que para esses efeitos, são colocados em causa os funcionários da autarquia, a sua competência e 
o seu brio profissional. 
Lamentamos profundamente que assim seja e quero reiterar aqui a confiança no brio, na dedicação, no 
profissionalismo de todos os funcionários da autarquia e expressar a todos o agradecimento pela forma 
abnegada com que contribuem para o trabalho da Câmara Municipal de Serpa. E quero deixar um 
agradecimento muito especial às funcionárias Anabela Cataluna e Gertrudes Valente, pelo trabalho que 
desenvolvem, quer seja secretariando as reuniões dos órgãos executivo e deliberativo da autarquia, quer seja 
na preparação e acompanhamento dos diversos processos eleitorais, trabalhando, na grande maioria das vezes, 
aos fins de semana, durante as férias, fora do horário normal de trabalho, sempre com total disponibilidade. A 
elas o nosso muito obrigado. 
Ainda no decurso dessa mesma reunião, perguntei a um munícipe, que se encontrava com o telemóvel fixo, na 
vertical, em direção à mesa, se estava a gravar, respondendo o munícipe que não, sem que existisse mais 
qualquer desenvolvimento. 
Posteriormente recebi um email da Sra Vereadora Ana Moisão com o seguinte texto: 

Ontem durante a reunião o Sr. Presidente, interpelou um munícipe e chamou-lhe a atenção que não deveria estar 
a gravar a sessão. 
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Peço que me seja facultado o decreto de lei que inviabiliza qualquer munícipe ou até qualquer um dos membros 
do executivo, de gravar as suas intervenções e tornar as mesmas públicas. 
  
Em resposta a este email solicitei à Drª Anabela Cataluna que fizesse chegar à Sra. Vereadora a seguinte 
resposta: 

  
Relativamente à questão colocada, permita-me, com o necessário respeito, corrigir a sua interpretação do 
sucedido na reunião de Câmara em causa: 
O Presidente da Câmara interpelou o Munícipe presente nos termos seguintes: - "Senhor Mário Cavaco, está a 
gravar?", ao que o Munícipe respondeu simplesmente "Não". 

E nada mais foi dito, pelo que não corresponde aos factos, a afirmação que terei chamado a atenção do Munícipe 
no sentido de "que não deveria gravar a sessão". 

  
Na sequencia desta minha resposta, a Sra. Vereadora enviou novo email, com o seguinte texto: 
Conforme consta no áudio que tenho em minha posse, que posso voluntariamente disponibilizar, a questão do 
Exmo.º Srº Presidente foi:   
" Sr. Mário, eu não sei se está a gravar?" 

Ao qual o munícipe respondeu:  

"Não." 

A interpretação que fiz e pelo tom utilizado foi, que não seria autorizado, em Serpa.  
E para que não restem mais dúvidas, a minha questão, mantém-se:  

Agradeço que me seja esclarecido se existe ou não, um decreto de lei que inviabiliza qualquer munícipe ou até 
qualquer um dos membros do executivo, de gravar as suas intervenções e tornar as mesmas públicas.  

  
Perante esta troca de correspondência eletrónica, e dada a proximidade desta reunião, entendi responder aqui. 

Desde logo, dizer que não vou comentar a presunção que a Sra. Vereadora retirou do meu tom de voz, por isso 

mesmo, por ser uma presunção e não um fato. Depois dizer que, no nosso sistema normativo, constituído por 

leis, decretos lei, decretos normativos, portarias e até despachos, não existe norma alguma que regule a 

gravação de reuniões dos órgãos autárquicos, por parte do público. E na inexistência de norma jurídica, essa 

possibilidade fica dependente da interpretação e conjugação das diversas normas que regulam a participação 

do público nas reuniões, a efetuar pelos juristas. Relativamente a esta questão concreta, de acordo com as 

pesquisas que efetuei, apenas encontrei um parecer jurídico da CCDR Centro, que vai no sentido de que não é 

permitido ao público efetuar gravação das reuniões. Naturalmente, é apenas um parecer jurídico que quando 

muito vinculará quem o solicitou, se entender vincular-se a ele. Mas quanto a mim, a questão não se coloca na 

permissão ou proibição de gravar nas reuniões publicas. A questão que quanto a mim, oferece gravidade, é a 

violação do direito que qualquer um de nós tem a saber se está a ser gravado. E faço notar que, até quando 

telefono para uma empresa de prestação de serviços, como a MEO ou qualquer outra, me é dada a informação 

que a conversa vai ser gravada e se não quiser que assim seja, devo utilizar outro canal de comunicação. E que 

até as escutas para prova judicial têm que ser previamente autorizadas por um juiz ou não são válidas. Já não 

digo que, enquanto membro de órgão executivo, possa proibir que me gravem. Mas tenho o direito a sabê-lo, 

o que pelos vistos, não tem acontecido. Pela afirmação da Srª Vereadora Ana Moisão, tem procedido à gravação 

das reuniões de Câmara, sem dar conhecimento aos restantes eleitos, presumo eu, sendo que, objetivamente 

aos eleitos da CDU não foi dado conhecimento, o que quebra definitivamente um dos princípios que reputo de 

fundamentais, que devia existir nas nossas relações enquanto eleitos, apesar das nossas divergências politicas, 

que é o principio da confiança, E isto sim, é extremamente grave.» --------------------------------------------------------- 
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Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Ana Moisão, começando por dizer que não colocou em causa o profissionalismo dos 

técnicos, o que fez foi uma chamada de atenção, o que considera normal fazer e que, pela sua inexperiência, 

não deu a devida atenção às suas intervenções nas atas e constata que faltam algumas das suas intervenções, 

sobretudo quando existem certas discussões, como foi o caso da discussão com o Sr. Vereador Carlos Alves na 

reunião da Câmara que se realizou em Vale do Poço, relacionada com assuntos na área da saúde. 

Diz ainda que, não admite que numa reunião em que esteve ausente, tenha sido alvo de chacota e por isso, teve 

que se defender e que estamos num regime democrático e tem liberdade para falar e no seu facebook escreve 

aquilo que quer. Refere ainda que, na passada reunião da Câmara, foi a primeira vez que gravou e muitos 

municípios já gravam as reuniões e pensava que na nossa autarquia também estavam a ser gravadas. 

  

O Sr. Presidente disse que, em relação à gravação das reuniões, o que está em causa é o direito a saber que se 

está a ser gravado e lembra que, tal como está definido na lei, uma ata é um resumo do que de essencial nela 

se tiver passado e como se sabe, no nosso município, as reuniões da Câmara não são gravadas, mas sim as da 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Paula Pais para dizer que não percebeu que a Vereadora Ana Moisão estava a gravar 

a reunião e não está contra que se gravem as reuniões e até já fez propostas nesse sentido, mas está de acordo 

com a intervenção do Presidente, quando diz que temos o direito de saber que estamos a ser gravados e gostaria 

de ter tido conhecimento do que estava a decorrer. Sobre o facto que a Sr.ª Vereadora Ana Moisão referiu de 

que não constam algumas das suas intervenções, diz que, no inicio da reunião, quando as atas são colocadas a 

aprovação, se poderia manifestar e por conseguinte, se fosse caso disso, não aprovar. Diz ainda que, estava na 

reunião, mas não se apercebeu de que chacota fala a Vereadora Ana Moisão. -------------------------------------------- 

  

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse que enviou mensagem para a Secretária da reunião – Anabela Cataluna, a 

questionar sobre a falta de pagamento das senhas de presença e depois de prestada a informação, agradeceu 

em seu nome e em nome do Vereador Tomé e terá sido alvo de brincadeira sobre o assunto, tendo sido chamada 

a atenção pelo Vereador Tomé Panazeite, que lhe pediu explicações sobre o assunto. 

  

Ainda sobre esta questão das senhas de presença, o Sr. Presidente disse que essa brincadeira foi feita por si, 

mas não foi de forma alguma ofensiva, nem a Vereadora foi alvo de chacota, como refere. ------------------------- 

  

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Paula Pais, que em primeiro lugar se dirige ao público presente, para agradecer a 

presença de todos, regozijando-se pelo facto de ser nesta freguesia que se verifica uma maior participação. 

Depois refere alguns assuntos sobre a freguesia de Vila Verde de Ficalho, nomeadamente, lamentar o facto da 

requalificação do Campo de Jogos e a requalificação do Salão Polivalente, não estar previsto no plano de 

atividades para 2023. 

Salienta que o salão polivalente de Vila Verde de Ficalho é aquele que tem piores condições no concelho, 

principalmente na sua acústica e propõe uma intervenção, colocar placas, como se verifica em Vila Nova, por 

exemplo, para que se possa resolver essa situação. 

Alerta ainda para o facto das luzes da gare em Serpa fecharem muito cedo, o que causa problemas a quem chega 

nos autocarros. 

Sobre a formação da CIMBAL, pergunta se os nossos funcionários estão a frequentar e se estão, quantos e em 

que áreas. 

Gostaria ainda de saber quem são os elementos que integram cada Conselho Municipal no nosso município. 
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O Sr. Presidente lembrou que o plano de atividades não é um documento exaustivo, constando do mesmo as 

iniciativas consideradas mais relevantes, mas não a totalidade das intervenções a realizar. 

Sobre a gare em Serpa, informou que a situação se deveu ao facto dos trabalhadores que estão a realizar as 

obras de intervenção da gare, mais concretamente a construção de novas instalações sanitárias, desligarem o 

quadro elétrico no final do dia, quando terminam o trabalho, mas já houve indicação para não desligarem o 

quadro e espera que isso não volte a acontecer. 

Informa ainda que existem funcionários da autarquia a frequentar as ações de formação da CIMBAL e 

posteriormente será enviada essa informação solicitada. ------------------------------------------------------------------------ 

  

Em relação à requalificação do salão polivalente de Vila Verde de Ficalho, o Sr. Vereador Francisco 

Godinho informa que já se deslocou ao local um técnico da autarquia, acompanhado pela Presidente da Junta 

de Freguesia e foram identificadas algumas situações, relacionadas com a iluminação, os acessos, o teto, a 

pintura, existindo um conjunto de problemas em que é necessário intervir. Os técnicos irão fazer um relatório 

para se verificar os custos e decidir se será possível fazer por administração direta ou teremos que abrir um 

procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Odete Borralho que começou por agradecer a presença do público presente nesta 

reunião e sobre a questão levantada relativamente aos conselhos municipais diz que, neste momento, houve 

alterações ao Conselho Municipal de Educação, que estão publicadas na respetiva legislação; em relação ao 

Conselho Local de Ação Social, tem um regulamento aprovado, e cuja composição está também devidamente 

identificada, no entanto, irá fazer chegar essa informação aos eleitos. 

  

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse ainda que, finalmente está a ser colocado um novo pavimento na Rua dos 

Fidalgos, em Serpa, mas constatou que está ao mesmo nível de algumas das janelas da cave do edifício da 

Câmara Municipal, por isso, pergunta para onde será feito o escoamento das águas. 

O Sr. Vereador Carlos Alves responde que existe uma linha de água na rua e que será suficiente para o 

escoamento da água.  

  

Diz ainda a Sr.ª Vereadora Ana Moisão, que os utilizadores do caminho municipal 1098, colocaram nas redes 

sociais o estado em que se encontra esse caminho, após as chuvas ocorridas. Pergunta se a Câmara tem 

conhecimento desta situação e o que pretende fazer para a resolver. 

  

Pergunta também se há novidades em relação ao caminho municipal de Vale Côvo e atendendo 

à aproximação de mais um inverno, se há novidades em relação à reparação da Nora no aqueduto das muralhas. 

Diz ainda que também teve conhecimento através das redes sociais, de uma situação que tem gerado grande 

consternação. Um residente na Neta, no Parque Natural do Vale do Guadiana, faz referência ao facto de um 

grupo organizado de TT, que circulava a alta velocidade, ter embatido num poste de eletricidade, deixando um 

morador sem luz elétrica. Pergunta o que pensa a autarquia fazer para ajudar, em conjunto com os moradores, 

a resolver este problema. 

  

Felicita a Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, pelo apontamento das redes sociais relativamente às 

comemorações do 1.º de Dezembro nesta freguesia e pelo envolvimento da população nestas comemorações. 

Enaltece também a aprovação, por parte desta Junta de Freguesia, do projeto de regulamento de apoio às 

famílias e incentivo à natalidade e pergunta se a Câmara pretende implantar politicas de apoio à natalidade. 
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Felicita também o projeto do orçamento participativo nesta Junta de Freguesia. Considera que a alternância 

politica é positiva para todos e esta é a prova clara do dinamismo de uma nova equipa e de uma nova força 

politica. 

  

Pergunta ainda como está a decorrer a requalificação e remodelação do posto da GNR em Vila Verde de Ficalho 

e o que está a ser planeado para aproveitar os edifícios da antiga Guarda Fiscal na fronteira com Espanha e se 

existe algum projeto de requalificação para esses edifícios. 

  

Em relação a Santa Iria, pergunta o seguinte: 

- O Centro Cultural é propriedade da autarquia? 

- O arrendamento e despesas de água e eletricidade são da responsabilidade de quem? 

- Onde funciona o posto médico nesta localidade? 

  

Refere também que recebeu por parte dos serviços da autarquia, os relatórios técnicos das estradas que 

atravessam o município, com data de 2018 e o que tinha solicitado era um relatório atualizado. A informação 

está desatualizada, sobretudo em relação à EN392, no sentido Vila Nova de S.Bento-Pias, que nesse relatório só 

menciona o problema com a vegetação. O link enviado para o levantamento fotográfico, parece-lhe atualizado, 

mas não tem data. Agradece o envio da informação, mas foi solta e desatualizada e não foi isto que pediu. Diz 

que pode assim concluir que o município não dispõe de informações técnicas atualizadas, num assunto que 

pensava ser prioritário, a contar pelos títulos dos jornais e moções que são apresentadas por esta autarquia. 

  

Diz ainda que hoje a cidade de Serpa voltou a ser noticia, pelas piores razões. O jornal O Público fez uma noticia 

sobre um edifício que é propriedade da autarquia, uma casa do sec.XVII, localizada na Rua do Governador. 

Questionou o que pretende a autarquia fazer relativamente a este imóvel e se existe forma de evitar a derrocada 

do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Em relação ao CM 1098 e o caminho de Vale Côvo, o Sr. Vereador Francisco Godinho diz que são dois caminhos 

municipais prioritários para a autarquia e já foi efetuado o levantamento e respetivo orçamento e enviado para 

a entidade que realizou o rally para que seja dado prosseguimento ao processo junto da seguradora. Se não 

houver resposta da seguradora, até ao inicio do próximo ano, a intervenção será efetuada pela Câmara 

Municipal. 

Sobre o derrube do poste de eletricidade, o Sr. Vereador informou que teve conhecimento através da GNR, 

porque esta, na sequência do reporte da situação, no dia 30 de novembro, por um morador da Neta, entrou em 

contacto com os serviços, no sentido de saber se tínhamos alguma informação. -------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente interveio para dizer que é necessário verificar o assunto com a E-Redes, para se acelerar o 

processo da reparação do poste de iluminação que caiu no caminho da Neta. 

Sobre a reparação da Nora, diz que se tem vindo a trabalhar para se verificar qual a intervenção necessária, 

estando prevista a realização de levantamentos por meio tecnológicos mais avançados, de forma a detetar as 

deficiências da estrutura e estamos a desenvolver diligências para a limpeza do poço, estando também a 

decorrer contactos com vista à possível reparação do engenho. 

  

Relativamente aos postos da GNR no nosso concelho, informa que está a decorrer o processo de colaboração 

entre a GNR e a autarquia. A GNR já entregou o antigo edifício do posto de Brinches, estando agora a funcionar 

no edifício dos CTT e o comandante contactou-nos para nos informar que já tem orçamento para obras no posto 



                                                                                                                   Ata n.º 27 – 7/12 
 
2022 

 

Pág. 49 

 

de Vila Nova de S. Bento. Será uma empresa a fazer, com a possibilidade de cedência de materiais quer pela 

autarquia quer por parte da União de Freguesias.  Relativamente a Vila Verde de Ficalho não tem ainda 

conhecimento do que pretendem fazer, em termos de obra concreta. 

Sobre o edifício da Guarda Fiscal, junto à fronteira, informa que foi vendido em hasta publica, a uma empresa 

que, na altura, estava sedeada no concelho. 

Em relação ao Centro Cultural de Santa Iria, diz que o edifício é propriedade da Autarquia e foi celebrado 

protocolo com a associação para que possam utilizar o espaço, assegurando a autarquia os custos com a água e 

energia elétrica. 

  

Quanto à pergunta sobre o posto médico de Santa Iria, diz que conforme foi comunicado numa reunião com o 

Dr. Edmundo, foi decisão do Centro de Saúde, fazer as consultas em Serpa, pois os residentes daquela localidade 

tinham sempre que vir a Serpa para comprar os medicamentos, mas que a intervenção no mesmo será sempre 

articulada com o Centro de Saúde, de forma a assegurar as melhores condições para os utentes. 

  

Em relação aos relatórios sobre o estado das estradas, como é compreensível, não se podem atualizar todos os 

anos, porque não é uma tarefa fácil e requer meios humanos. Temos é que fazer um trabalho politico de chamar 

a atenção sobre o estado das nossas estradas e na altura em que foram elaborados os relatórios, foram enviados 

para as respetivas entidades.  

  

Sobre a noticia publicada no jornal, refere que se trata de um imóvel que foi adquirido pela Câmara, tendo em 

vista facilitar a sua posterior transmissão, devido ao fato da propriedade do edifício estar dispersa por vários 

herdeiros, o que tornava muito difícil criar condições de alienação e aquisição, pretendendo a Câmara, ao fazer 

a aquisição ser facilitadora numa eventual transmissão. Surgiram posteriormente dois interessados na aquisição 

do imóvel. Um dos interessados era para um projeto turístico, mas com a situação da pandemia, não conseguiu 

concretizar o projeto e desistiu da compra do imóvel. Diz que a Câmara já delimitou o perímetro de segurança 

e abordou as possibilidades de intervenção para se resolver o problema. ------------------------------------------------- 

  

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho na sequência do assunto abordado sobre as medidas de incentivo à natalidade, 

recorda que, dentro das áreas de atuação do município, a autarquia tem aprovado há vários anos, o programa 

de expansão e desenvolvimento da educação pré-escolar, as atividades de animação e apoio às famílias, sendo 

que os escalões de referência da Segurança Social são três, mas a Câmara criou cinco escalões, para ajudar as 

famílias nos respetivos pagamentos.  

Como medidas de apoio à família, refere ainda o acesso gratuito às oficinas de verão; o protocolo com uma 

associação e os agrupamentos de escola do concelho para o desenvolvimento das atividades de enriquecimento 

curricular e a proposta de isenção das AEC’s a partir de janeiro de 2023. 

Os monitores das AEC’s passaram a ter condições condignas, pois a Câmara exigiu que a contratação fosse feita 

com melhores condições, dado que nos últimos, anos houve queixas das famílias, pelo facto dos monitores 

abandonarem o trabalho devido às condições existentes e as famílias ficavam sem conseguir dar resposta e com 

melhores condições de trabalho para os monitores, fortalecemos o apoio dado às crianças e às famílias.  

Refere também a posição da Câmara Municipal, que sempre se tem manifestado contra a proposta para 

eventual encerramento das escolas de Vales Mortos e A-do-Pinto, pois mantendo as escolas em funcionamento 

nestes locais, permite a proximidade das crianças com o seu meio familiar. 

No inicio do ano letivo, a Câmara abriu procedimentos que levou à melhoria do transporte escolar, nos circuitos 

especiais, para as crianças que vivem em locais mais isolados. Fez um investimento substancial na aquisição de 

mais cinco viaturas e contratação de mais motoristas, que estão credenciados para a realização de transportes 



                                                                                                                   Ata n.º 27 – 7/12 
 
2022 

 

Pág. 50 

 

escolares.  Ainda no âmbito escolar, lembra a oferta dos cadernos de atividades aos alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais, relativamente à pronuncia da Câmara sobre as escolas de Vales Mortos e A-do-

Pinto, da leitura do documento enviado anualmente pela DGESTE, verifica-se que é solicitado à autarquia, 

atendendo aos rácios, que se pronuncie sobre o assunto e não é no sentido de proposta de encerramento. 

Diz anda que também gosta de reconhecer aquilo que o município faz de bem e dá os parabéns pela dinamização 

do centro histórico durante a época natalícia, pelas atividades desenvolvidas. ------------------------------------------ 

 

  

Período de Intervenção do publico 

Usou da palavra o Sr. Mário Cavaco, para comentar a proposta feita pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão para o 

monumento aos antigos combatentes do Ultramar que, independentemente de ser justo ou não, existem 

monumentos pelo mundo inteiro e todos eles têm por base algo importante e este monumento seria para 

lembrar aqueles que foram combater e que não voltaram, para valorizar o seu esforço e lembrar que aquilo que 

aconteceu, não deverá repetir-se. Termina a sua intervenção, desejando um Feliz Natal a todos os presentes. 

  

Seguiu-se a intervenção do munícipe Manuel Horta, residente em Vila Verde de Ficalho, para alertar para a 

necessidade de remoção do lixo, essencialmente pernadas de árvores, que se encontra acumulado no terreno, 

junto à estrada e desde o dia 13 de novembro que o lixo se encontra naquele local, dando também mau aspeto 

para quem passa na estrada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Interveio também a Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho e começou por explicar que 

a pessoa que faz a recolha do lixo, não consegue retirar os ramos das árvores, devido à sua grande dimensão e 

que precisam do apoio da Câmara para essa limpeza.  

Agradeceu a realização da reunião da Câmara Municipal nesta freguesia, que considera importante para que 

as pessoas possam expor os seus problemas e quando não são competência da Junta de Freguesia, incentiva 

os munícipes a participarem nestas reuniões publicas, para apresentarem as suas questões. 

Aproveitou ainda para abordar alguns assuntos, como seja o facto de ter sido solicitado à Junta de Freguesia o 

corte das árvores na estrada da Penalva e foi enviado um email para a autarquia, no verão, a solicitar a limpeza 

do barranco de S.Jorge, que este ano ainda não foi limpo e obtiveram a resposta de que seria efetuada a limpeza 

no verão do próximo ano. 

Refere ainda que está a ser feita a vedação do karting, mas estranha o facto de que não estão a deixar berma 

nem valetas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Seguiu-se a munícipe Lília Rogado para abordar a necessidade de reparação das janelas na escola do 1.º ciclo do 

ensino básico e a possibilidade de construção de uma melhor cobertura para proteção das crianças. Alerta ainda 

para a necessidade de se verificar a situação dos caminhos rurais, pois muitas pessoas questionam a Junta de 

Freguesia sobre o assunto, mas o facto é que não existem documentos para que se possa responder 

corretamente e propõe que se fizesse uma reunião conjunta com os proprietários, a Junta de Freguesia e a 

Câmara Municipal para se tentar arranjar uma solução. 

Termina desejando umas Boas Festas a todos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Interveio ainda o Sr. Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, que se 

congratulou com a posição tomada pelos eleitos, relativamente ao assunto da desagregação das freguesias de 

Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 25 de novembro 

Na sequência da informação solicitada pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, na reunião de 17 de agosto, a seguir 

apresenta-se o ponto de situação, relativo às estradas municipais do concelho: 
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Dia 7 de dezembro 

Na sequência da questão colocada pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, na reunião realizada no dia 12 de outubro, 

e no seguimento da informação anteriormente enviada (dia 25 de novembro), seguiu no dia 7 de dezembro, 

informação prestada pelos respetivos serviços da autarquia: relatórios técnicos sobre os troços das estradas 

nacionais que atravessam o concelho e sobre a EN260, com respetivo levantamento fotográfico (três ficheiros). 

Seguiu em email separado, para acesso através de link, ficheiro com levantamento fotográfico (53 páginas), das 

estradas nacionais que atravessam o concelho de Serpa.  

Acresce a informação da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais que, ao nível das estradas nacionais, 

competência da Administração Central, tem a Autarquia acompanhado o estado das mesmas e dado 

conhecimento à CIMBAL e algumas situações remetido diretamente à IP – Infraestruturas de Portugal.  



                                                                                                                   Ata n.º 27 – 7/12 
 
2022 

 

Pág. 53 

 

Relativamente às estradas municipais, existe o levantamento da situação de cada eixo para planeamento das 

intervenções nas mesmas, sendo que este levantamento é regularmente atualizado. 

 

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, foi esta ata aprovada em minuta, por unanimidade, 

relativamente às deliberações dos seguintes assuntos: 

 Alteração n.º 16 ao Orçamento e alteração n.º 13 às GOP da Câmara Municipal de Serpa 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

 Licenças de recinto improvisado 

 Moção – Monumento em memória dos antigos combatentes do Ultramar 

 Declaração de caducidade da licença de construção de uma habitação, no prédio denominado “Poço 

Bom ou Raposeira” 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89º, do D.L. 555/99 de 16 de dezembro, nos prédios sitos na Rua dos Cravos 

nº7 e nº 5 em Vale de Vargo – Requerente: Marcelino Pepe Soares 

 Anúncio nº 181464/2022 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Francisco Relógio, nº3, 

em Serpa  

 Anúncio nº 183816/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua de São Roque, nº37, 

em Serpa - Ratificação 

 Clube de Futebol União Serpense Sport Clube – Proposta de rescisão de protocolos 

 Projeto de Execução “Obras de Reabilitação e Alteração do Museu Municipal de Etnografia” 

 Empreitada de Reabilitação e Alteração do Museu Municipal de Etnografia de Serpa – Abertura de 

Procedimento  

 Empreitada de Requalificação da Rua Portas de Beja – Prorrogação de prazo da entrega de propostas - 

Ratificação 

 Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival – artigo 45.º secção F de Brinches – 

Requerente: José Manuel Santos Correia 

 Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, art.º 

288, secção1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

 Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, art.º 

289, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

 Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, art.º 

290, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

 Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, art.º 

291, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

 Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, art.º 

292, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  
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 Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, art.º 

293, secção1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

 Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, art.º 

294, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

 Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, art.º 

295, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

 Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Bairro 1.º de 

Maio”, art.º 92, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e 

Consultoria Unipessoal, Lda.  

 Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Quinta de 

D.Dinis ou Quinta de D.Luís”, art.º2, secção G, Serpa– Requerente: Sociedade Agrícola Ferreira Nunes 

 Proposta de Desagregação das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo 

 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20h00 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 27/2022 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 7 de dezembro de 2022 

 

 
ANEXO 1 - Alteração nº16 ao Orçamento e alteração nº13 às GOP da Câmara Municipal de Serpa  

 

ANEXO 2 -Projeto de Execução “Obras de Reabilitação e Alteração do Museu Municipal de Etnografia” 

 

ANEXO 3 -Empreitada de Reabilitação e Alteração do Museu Municipal de Etnografia de Serpa – Abertura de 

Procedimento  

 
ANEXO 4 -Pedido de parecer sobre arranque e posterior plantação de olival – artigo 45.º secção F de Brinches – 

Requerente: José Manuel Santos Correia 

 

ANEXO 5 -Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, 

art.º 288, secção1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria Unipessoal, 

Lda.  

 

ANEXO 6 -Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, 

art.º 289, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria Unipessoal, 

Lda.  

 

ANEXO 7 -Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, 

art.º 290, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria Unipessoal, 

Lda.  

 

ANEXO 8 -Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, 

art.º 291, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria Unipessoal, 

Lda.  

 

ANEXO 9 -Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, 

art.º 292, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria Unipessoal, 

Lda.  
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ANEXO 10 -Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, 

art.º 293, secção1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria Unipessoal, 

Lda.  

 

ANEXO 11 -Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, 

art.º 294, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria Unipessoal, 

Lda.  

 

ANEXO 12 -Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Louzeiras”, 

art.º 295, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria Unipessoal, 

Lda.  

 

ANEXO 13 -Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Bairro 1.º de 

Maio”, art.º 92, secção 1-E de Vale de Vargo – Requerente: Agricultura Alves Seita, Prestação e Consultoria 

Unipessoal, Lda.  

 

ANEXO 14 -Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival – Prédio denominado “Quinta de 

D.Dinis ou Quinta de D.Luís”, art.º2, secção G, Serpa– Requerente: Sociedade Agrícola Ferreira Nunes 

 

ANEXO 15 -Proposta de Desagregação das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo 

 
 


