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ATA N.º 23/2022 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022 

  

No Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 26 de 

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

de 12 de setembro. 

 

Aprovação da Ata n.º 22/2022 

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 22, relativa à reunião realizada no dia 12 de outubro, a qual foi previamente distribuída 

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

 

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

art.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. Revisão nº4 ao Orçamento e revisão nº3 às GOP da Câmara Municipal de Serpa 

2. Proposta de Estratégia Local de Habitação – Relatório Final (versão draft) 

3. Alteração n.º 11 ao Orçamento – Ratificação  

4. Alteração nº12 ao Orçamento e alteração nº9 às GOP da Câmara Municipal de Serpa 

5. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

6. Licenças de recinto improvisado - Ratificação 

7. Anúncio n.º 134635/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Farizes nº12 em 

Serpa 

8. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 5ª Fase 

9. Pedido de enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial para arranque de olival e posterior 

plantação de alfarroba- Artigo 105 J de Salvador (extinta)- Requerente : Maria Lucília Palma Picareta 

10. Pedido de enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial para arranque de olival e posterior 

plantação de alfarroba- Artigo 294 J de Salvador(extinta) - Requerente : Maria Lucília Palma Picareta 

11. Pedido de enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial para arranque de olival e posterior 

plantação de alfarroba- Artigo 106 J de Salvador (extinta)- Requerente : Maria Lucília Palma Picareta 

12. Pedido de enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial para arranque de olival e posterior 

plantação de alfarroba- Artigo 320 J de Salvador (extinta )- Requerente : Maria Lucília Palma Picareta 

13. Destaque de parcela do prédio sito na Rua do Outeiro, n.º 40, em Vila Verde de Ficalho – Requerente: 

Manuel Leandro Velhinho Sidoncha 

14. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do d.l. 555/99, de 16 de dezembro, aos prédios sitos na Rua de S. 

Sebastião nº2 e nº38  – Requerente: Helena de Fátima Santinhos dos Reis Guerreiro  

15. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do d.l. 555/99, de 16 de dezembro, aos prédios sitos na Rua dos Arcos 

nº 25 e nº 27, em Serpa – Requerente: Graça Fátima Elias Parelho  

16. Associação de Moradores da Neta e do Pulo do Lobo – Atribuição de subsidio 

17. Centro de Cultura Popular – Atribuição de subsidio 
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18. Associação Cultural Recreativa de Santa Iria – Atribuição de subsidio (Ratificação) 

19. Investigação Arqueológica no concelho de Serpa – Pedido de apoio (Ratificação) 

20. Programa Eco-Escolas – Parceria entre o Município e as Escolas para o ano letivo 2022/2023 

21. Administração Regional de Saúde do Alentejo - Parecer sobre escalas de turnos de serviço das farmácias 

do concelho para o ano de 2023 

22. Processo Disciplinar nº3 /2022 

23. Processo Disciplinar nº5 /2022 

24. Aquisição de Gasóleo Simples – Abertura de Concurso Público Internacional 

25. Proposta de Aprovação do Projeto para a Requalificação da Rua Portas de Beja  

26. Empreitada de Requalificação da Rua Portas de Beja-Abertura de Procedimento 

27. Empreitada de Alteração de Área de Serviço de Autocaravanismo - Parque de Campismo de Serpa- 

Abertura de Procedimento 

28. Proposta de Aprovação do Projeto de Execução para a Requalificação do Espaço Exterior do Centro 

Escolar de Serpa  

29. Proposta de abertura de Concurso Público para a Empreitada de Requalificação do Espaço Exterior do 

Centro Escolar de Serpa 

30. Proposta de Aprovação do Projeto de Execução do Coberto Multiusos do Bairro de S. Francisco, Serpa 

31. Proposta de abertura de Concurso Público para a Empreitada de Execução do Coberto Multiusos do 

Bairro de S. Francisco, Serpa 

32. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento  

33. Resumo Diário da Tesouraria 

 

 

1. REVISÃO N.º 4 AO ORÇAMENTO E REVISÃO N.º 3 ÀS GOP DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, que na sessão extraordinária do Órgão Deliberativo, realizada no dia 

18 de outubro do corrente ano, de acordo com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) e 33º, n.º 1, alínea c), 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 13 (treze) votos a 

favor dos eleitos da CDU e 13 (treze) abstenções dos eleitos do PS, PSD e CHEGA aprovar a quarta revisão ao 

orçamento e a terceira revisão às GOP da Câmara Municipal, de  acordo com os documentos que se anexam à 

ata, dela fazendo parte integrante. 

 

2. PROPOSTA DE ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO – RELATÓRIO FINAL (VERSÃO DRAFT) 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, que na sessão extraordinária do órgão Deliberativo, realizada no dia 

18 de outubro, do corrente ano, nos termos da alínea h) do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro a 

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 13 (treze) votos a favor dos eleitos da CDU e 13 (treze) 

abstenções dos eleitos do PS, PSD e CHEGA, aprovar o documento de Estratégia Local de Habitação – relatório 

final, versão draft, que se anexa à ata, dela fazendo parte integrante . 

 

 

3. ALTERAÇÃO nº 11ª AO ORÇAMENTO – RATIFICAÇÃO  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e 3 (três) abstenções 

dos eleitos do PS e do CHEGA, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, 

ratificar o seguinte despacho, proferido pelo Sr. Presidente, em 18 de outubro, respeitante à 11.ª alteração ao 

Orçamento: 
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4. ALTERAÇÃO Nº12 AO ORÇAMENTO E ALTERAÇÃO Nº9 ÀS GOP DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

 Intervenções 

Procedeu-se à análise do assunto respeitante à alteração do Orçamento e GOP, tendo começado por intervir a 

Sr.ª Vereadora Paula Pais para questionar se, tendo em conta as alterações que existem no orçamento, o projeto 

que existia dos Passadiços do Pulo do Lobo já não tem continuidade. 

 

Respondeu o Sr. Presidente que, tendo em conta a necessidade de executar trabalhos corretivos à obra já 

executada e tratando-se de um projeto candidatado, houve necessidade de se lançar um novo procedimento, 

para se retificar o projeto anterior com as correções necessárias. 

 

Perguntou ainda a Sra. Vereadora Paula Pais se o novo projeto está incluído no valor candidatado. 

 

O Sr. Presidente respondeu que a obra dos passadiços do Pulo do Lobo continua a ser uma obra candidatada. 

 

 Deliberação  

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

deliberou, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e 3 (três) abstenções dos eleitos do PS 

e CHEGA, aprovar a 12.ª alteração ao Orçamento e A 9.ªalteração às GOP da Câmara Municipal, conforme 

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

 

5. PEDIDOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS  

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 
Associação Cultural e Recreativa 

de Santa Iria 
15569 de 

2022.10.06 
Festas anuais a realizar entre 
21 e 23 de outubro no Centro 

Cultural de Santa Iria 

Ruido e recinto 
improvisado  

35€ 

Comissão de Festas de Ficalho 15213 de 
2022.09.28 

Passeio a cavalo a realizado no 
dia 8 de outubro em V.V. de 

Ficalho 

Licenciamento de 
atividade 

33,16€ 

Comissão de Festas das Santas 
Cruzes 

16095 de 
2022.13.10 

Baile e festa de Halloween a 
realizar nos dias 22 e 23, 29 e 

30 de outubro no Salão 
Polivalente de V.N. de S. Bento 

Ruido 40€ 

Comissão de Festas de Pias 15953 de 
2022.10.12 

Festa de Halloween a realizar 
nos dias 29 e 30 de outubro 
nas instalações da Junta de 

Freguesia na Estrada de 
Brinches 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,15€ 

Moto Clube de V.V. de Ficalho “Os 
Zangões do Chança” 

16459 de 
2022.10.19 

2º trail de Ficalho a realizar no 
dia 06 de novembro 

Licenciamento de 
atividade 

33,66€ 

Associação de Estudantes da 
Escola Secundária de Serpa 

15873 de 
2022.10.11 

Festa com DJs  “Espaço Sideral” 
a realizar no Espaço Wasabi, 

em Serpa , realizada no dia 15 
de outubro 

Ruído 20€ 
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6. LICENÇAS DE RECINTO IMPROVISADO – RATIFICAÇÃO 

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

de 12 de setembro, ratificar os seguintes despachos, proferidos pelo Sr. Presidente, respeitantes ao 

licenciamento de recinto improvisado:  

 

Requerente Atividade/local Doc. 

Entrada 

Data de 

realização 

Data do 

despacho  

Associação Cultural 

e Recreativa de 

Santa Iria 

Brincadeira com 

vacas junto à ponte 

da rodoviária 

15668 de 

2022.10.06 

22 de outubro 2022.10.22 

 

 

7. ANÚNCIO N.º 150267/2022 - DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NA RUA DOS 

FARIZES , Nº 12 EM SERPA 

Nº Pedido - 150267/2022 
Data do Anúncio - 26-09-2022 
Data de Disponibilização no Site - 26-09-2022 
 
Dados do Requerente 
Decisões e Variáveis - Mediação Imobiliária, Lda. 
Vendedor(es) 

Pepe & Lobo - Construção e Investimentos Lda.  

 
Comprador(es) 

Bento Manuel Almeida Godinho  

Maria Natália Rodrigues Ramires Godinho  

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Ficha - 2270 
Artigo Matricial - ---- 
Quota Parte - ---- 
Fração Autónoma - ---- 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) 
30 m2 
Área Total - ---- Hectares 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua dos Farizes 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 25000 Moeda Euros 
 
Data previsível do negócio 
12-10-2022 

 

 



                                                                                        Ata n.º 23 – 26/10 
 
2022 

 

Pág. 8 

 

 
Considerando a localização do imóvel (Rua dos Farizes n.º 12, em Serpa, da (extinta) Freguesia de Santa Maria, a área 
bruta privativa (30 m2) e o valor (25.000,00 Euros), informa a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território que a 
Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência.  

 
 
 

 
 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 (cinco) votos a favor dos eleitos da CDU e CHEGA e 2 (duas) 

abstenções dos eleitos do PS, não exercer o direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Farizes 

nº12, em Serpa, pelo valor proposto de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros). ------------------------------------------- 
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8. AUXÍLIOS ECONÓMICOS AOS ALUNOS DO 1ºCICLO DO ENSINO BÁSICO 2022/2023 – 5ªFASE 

A Divisão de Educação e Juventude, em informação datada de 19 de outubro, informa que se remete para 

apreciação e deliberação de câmara listagem de pedidos de auxilio económicos para alunos matriculados no 1º 

ciclo do enino básico, nas escolas do concelho, e cujas candidaturas deram entrada na Autarquia a partir do dia 

12/10/22. 

 

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

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

julho, com as atualizações do novo quadro de transferência de competências para os Municípios pela Lei nº 

50/2018, de 16 de agosto e Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro. 

 

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

31474. 

5ª fase 

 Nº alunos inscritos Valor apoio para refeições Valor apoio material escolar 

Escola Escalão 

A 

Escalã

o B 

Total 

alunos 

inscritos 

Escalão 

A 

Escalã

o B 

Total apoio 

para 

refeições/dia 

Escalão 

A 

Escalã

o B 

Total apoio para 

material Escolar 

(anual) 

Serpa 6 0 6 8,76 € 0,00 € 8,76 € 96,00 € 0,00 € 96,00 € 

Pias 8 0 8 11,68 € 0,00 € 11,68 € 128,00 € 0,00 € 128,00 € 

Brinches 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Vale de 

Vargo 

0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Vales Mortos 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Vila Nova S. 

Bento 

1 1 2 1,46 € 0,73 € 2,19 € 16,00 € 8,00 € 24,00 € 

VV Ficalho 0 2 2 0,00 € 1,46 € 1,46 € 0,00 € 16,00 € 16,00 € 

A-do-Pinto 0 1 1 0,00 € 0,73 € 0,73 € 0,00 € 8,00 € 8,00 € 

  15 4 19 21,90 € 2,92 € 24,82 € 240,00 € 32,00 € 272,00 € 

          

 

 Deliberação  

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

escolar e refeições), escalões A e B, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico (5ª fase), de acordo com a listagem 

que consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------------------- 
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9. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO EM INSTRUMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL PARA ARRANQUE DE 

OLIVAL E POSTERIOR PLANTAÇÃO DE ALFARROBA - ARTIGO 105 J DE SALVADOR (EXTINTA)- 

REQUERENTE: MARIA LUCÍLIA PALMA PICARETA 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 14 de outubro, do corrente 

ano, procede à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, 

do artigo 105 Secção J, de Salvador (extinta), para arranque de olival e posterior plantação de alfarroba, que se 

transcreve: 

“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.” 

 

 Intervenção 

Tomou a palavra a Sra. Vereadora Paula Pais para dizer que o PS irá votar favoravelmente pois, sendo uma 

matéria tão específica, acredita nos pareceres técnicos.  

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, 

acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque de olival e posterior plantação de alfarroba no Prédio 

105, Secção J, da extinta freguesia de Salvador. As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela 

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

 

 

10. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO EM INSTRUMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL PARA ARRANQUE DE 

OLIVAL E POSTERIOR PLANTAÇÃO DE ALFARROBA- ARTIGO 294 J DE SALVADOR (EXTINTA)- 

REQUERENTE: MARIA LUCÍLIA PALMA PICARETA 

 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 14 de outubro, do corrente 

ano, procede à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, 

do artigo 294 Secção J, de Salvador (extinta), para arranque de olival e posterior plantação de alfarroba, que se 

transcreve: 

“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.” 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, 

acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque de olival e posterior plantação de alfarroba no Prédio 

294, Secção J, da extinta freguesia de Salvador. As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela 

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

 

 

11. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO EM INSTRUMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL PARA ARRANQUE DE 

OLIVAL E POSTERIOR PLANTAÇÃO DE ALFARROBA- ARTIGO 106 J DE SALVADOR (EXTINTA)- 

REQUERENTE: MARIA LUCÍLIA PALMA PICARETA 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 14 de outubro, do corrente 

ano, procede à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, 

do artigo 106 Secção J, de Salvador (extinta), para arranque de olival e posterior plantação de alfarroba, que se 

transcreve: 

“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.” 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, 

acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque de olival e posterior plantação de alfarroba no Prédio 

106, Secção J, da extinta freguesia de Salvador. As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela 

fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO EM INSTRUMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL PARA ARRANQUE DE 

OLIVAL E POSTERIOR PLANTAÇÃO DE ALFARROBA- ARTIGO 320 J DE SALVADOR (EXTINTA)- 

REQUERENTE: MARIA LUCÍLIA PALMA PICARETA 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 14 de outubro, do corrente 

ano, procede à emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, 

do artigo 320 Secção J, de Salvador (extinta), para arranque de olival e posterior plantação de alfarroba, que se 

transcreve: 

“O prédio insere-se em solos sujeitos a Medidas Preventivas (números 1 e 2 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; 

 

Se, por um lado, 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), por outro, a 

parte do prédio que se encontra dentro da faixa de proteção dos aglomerados populacionais é muito reduzida, 

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.” 
 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, 

acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque de olival e posterior plantação de alfarroba no Prédio 

320, Secção J, da extinta freguesia de Salvador. As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela 

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

 

 

13. DESTAQUE DE PARCELA DO PRÉDIO SITO NA RUA DO OUTEIRO, N.º 40, EM VILA VERDE DE FICALHO – 

REQUERENTE: MANUEL LEANDRO VELHINHO SIDONCHA 

1. Prédio original – prédio urbano sito na Rua do Outeiro, n.º 40, em Vila Verde de Ficalho, com a área total de 

1119,00 m2, com a matriz urbana n.º 143, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 

2261/20101020 e seguinte composição: área coberta de 413,26 m2 e área descoberta de 705,74 m2.  

 

2. Parcela a destacar – parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 263,00 m2 e seguinte 

composição: área coberta de 180,00 m2 e área descoberta de 83,13 m2.  

 

3. Parcela sobrante – parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 855,87 m2 e seguinte 

composição: área coberta de 233,26 m2 e área descoberta de 622,61 m2.  

 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 19 do 

corrente mês de outubro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar o destaque do prédio 

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

urbano, pois reúne os requisitos do destaque de parcela, dentro do aglomerado urbano de Vila Verde de Ficalho, 
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de acordo com o estabelecido no ponto 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

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

- As duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos.  

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

- Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos aí referidos 

por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior;  

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

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

comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas;  

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

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

intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições de utilidade pública, as 

normas técnicas de construção, as de proteção do património cultural imóvel (…). 

 

 Intervenções 

Tomou a palavra a Sra. Vereadora Ana Moisão para questionar, em termos de pedidos de licenciamento de 

obras, quais os prazos que os serviços estão a cumprir para a emissão dos mesmos. 

 

O Sr. Vereador Carlos Alves respondeu que sobre este tema já tinha sido enviado um email com toda a 

informação. 
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14. VISTORIA AO ABRIGO DO ARTIGO 89.º DO D.L. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, AOS PRÉDIOS SITOS NA 

RUA DE S. SEBASTIÃO Nº 2 E Nº38, EM PIAS – REQUERENTE: HELENA DE FÁTIMA SANTINHOS DOS REIS 

GUERREIRO  

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 Helena de Fátima Santinhos dos Reis Guerreiro, os Serviços Técnicos da Divisão 

da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 29 de 

setembro 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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15. VISTORIA AO ABRIGO DO ARTIGO 89.º DO D.L. 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, AOS PRÉDIOS SITOS NA 

RUA DOS ARCOS Nº 25E Nº27, EM SERPA – REQUERENTE: GRAÇA FÁTIMA ELIAS PARELHO  

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 Graça Fátima Elias 
Parelho, os Serviços Técnicos da Divisão da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboram o seguinte Auto 
de Vistoria, datado de 29 de setembro de 2022: 
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 Intervenções 

Interveio a Sra. Vereadora Paula Pais para dizer que é pena que os munícipes não reparem nestes editais e que 

as situações das casas não sejam resolvidas. 

 

O Sr. Presidente afirma que são situações complicadas de resolver, sendo que na grande parte das situações, 

por uma razão ou por outra, não se consegue contactar os proprietários ou herdeiros. Muitas vezes os 

proprietários já morreram e torna-se difícil proceder à identificação dos herdeiros, por isso o recurso à 

notificação por Edital. Por outro lado, em muitas das situações, até para os próprios herdeiros é demasiado 

difícil e oneroso proceder à legalização das heranças. 

 

Disse ainda a Sra. Vereadora Paula Pais que, na freguesia de V.V. de Ficalho, conhece situações em que há 

compradores, mas como os herdeiros não se entendem o processo não se consegue resolver. 
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O Sr. Vereador Carlos Alves acrescentou a informação de que existem muitas situações idênticas no concelho 

de Serpa e que a DUOT tem um levantamento exaustivo de todas as situações já detetadas. 

 

 Deliberação  

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

 

 

16. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA NETA E DO PULO DO LOBO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, datada de 17 de outubro, do corrente ano, 

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

Apoio ao Movimento Associativo, capitulo III - apoios pontuais, Secção I, Artigo 15º - Projetos e Ações Pontuais, 

ponto 3 (…) apoio execução de atividades (…), a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à 

Associação de Moradores da Neta e do Pulo um apoio pontual no valor de 300€ (trezentos euros) para realização 

de baile de Outono, em Vale do Poço. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº27108 de 2022.10.21 

 

 

17. CENTRO DE CULTURA POPULAR – ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, datada de 06 de outubro, do corrente ano, 

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

Apoio ao Movimento Associativo, Anexo I, nota 1 – a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao 

Centro de Cultura Popular de Serpa, o subsídio de 2 500,00 (dois mil e quinhentos euros), pela participação no 

campeonato nacional da 2ª divisão de andebol seniores masculinos, onde o clube conseguiu a manutenção na 

respetiva competição, feito desportivo relevante para o Concelho. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº27117 de 2022.10.21 

 

 

18. ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE SANTA IRIA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO (Ratificação) 

Através de informação datada de 18 de outubro do corrente ano, o Gabinete do Movimento Associativo, 

Desporto e Juventude, refere que, na reunião da Câmara realizada no dia 02 de fevereiro de 2022, foi atribuído 

à Comissão de Festas de Santa Iria, o subsídio de 2 686,00€ (dois mil seiscentos e oitenta e seis euros) para 

organização das festas anuais, da localidade, de 20 a 23 de outubro. 

Contudo, e tendo em conta que que não existe Comissão de Festas para o presente ano, vem a Associação 

Cultural Recreativa de Santa Iria solicitar o subsídio para organizar as respetivas festas de 2022. 

 

De acordo com a informação prestada pela Unidade de Gestão Financeira, esta alteração tem que ser autorizada 

pela Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 19 de outubro, e proceder ao 

pagamento do subsídio à Associação Cultural Recreativa de Santa Iria, para organização das Festas Anuais 

2022 . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19. INVESTIGAÇÃO ARQUEOLÓGICA NO CONCELHO DE SERPA – PEDIDO DE APOIO (Ratificação) 

A Divisão de Cultura e Património informa em 11 de outubro, do corrente ano, que o investigador, António 

Carlos Valera, solicitou o apoio da Câmara Municipal de Serpa para a realização de trabalhos de investigação 

arqueológica, nomeadamente de prospeção geofísica, a realizar em diversos sítios arqueológicos do concelho 

de Serpa (Monte da Lage, São Brás 3 e Folha do Ouro 1).  

O presente pedido surge na sequência de trabalhos arqueológicos anteriores, desenvolvidos em 2019 com o 

apoio da Câmara Municipal de Serpa, que não puderam continuar em 2020 e 2021 devido à situação pandémica 

e que agora se retomam.  

Os trabalhos a desenvolver integram-se na aquisição de dados científicos no âmbito do projeto “Exposição de 

Recintos de Fossos Pré-históricos de Serpa”, a inaugurar em 2022.  

O apoio solicitado corresponde ao pedido de estadia da equipa de investigadores, composta por 3 elementos, 

em casa de função, em Serpa, de 17 a 22 de outubro e o fornecimento de refeições durante esse período.  

Foi efetuado o pedido de cabimento referente ao fornecimento de refeições: N. Sequencial – 26992, no valor 

de 603€ (IVA incluído). 

Devido à urgência do presente pedido e da sua concretização ter de ser efetivada nas datas indicadas, propomos 

o presente pedido de apoio para despacho do Sr. Presidente, seguindo para posterior ratificação em Reunião de 

Câmara. Mais informamos que, caso os trabalhos arqueológicos indicados não se realizem nas datas indicadas, 

estes ficarão sem efeito devido à indisponibilidade da equipa de investigação e por se encontrar prevista a 

execução de projetos agrícolas em alguns dos sítios indicados, que inviabilizarão a investigação futura.  

 

 Intervenções 

Interferiu a Sra. Vereadora Ana Moisão para perguntar quais os trabalhos que foram realizados pela equipa em 

2019. Desejou ainda votos para que a investigação corra bem e que seja valorizada a riqueza do nosso 

património arqueológico, importante motor do desenvolvimento socioeconómico do município. 

 

O Sr. Presidente respondeu que os trabalhos começaram em 2019 mas, devido à pandemia, a investigação teve 

que parar tendo agora recomeçado. Mais informou que se prevê a realização de uma exposição sobre este tema 

para 2023. 

 

 Deliberação 

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

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 11 de outubro, respeitante ao 

pagamento de refeições à equipa de investigadores, de 17 a 22 de outubro, no valor de 603€ (IVA incluído), 

no âmbito do projeto “Exposição de Recintos de Fossos Pré-históricos de Serpa”.------------------------------------- 

 

 

20. PROGRAMA ECO-ESCOLAS – PARCERIA ENTRE O MUNICIPIO E AS ESCOLAS PARA O ANO LETIVBO 

2022/2023 

Em informação datada de 18 de outubro, do corrente ano, o Gabinete de Educação informa que para que Escola 

Secundária de Serpa, Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, Escola Básica Abade Correia da 

Serra, Escola Básica de Pias e Escola Básica nº 1 de Vila Nova de S. Bento possam efetuar a respetiva inscrição 

na plataforma da ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, para adesão ao Programa Eco-Escolas 2022/2023, 

com data limite até ao próximo dia 31 de outubro, é necessário estabelecerem parcerias com várias entidades 

do concelho e, nomeadamente com o município, pelo que solicitam a continuidade do apoio por parte desta 
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Autarquia, com a emissão da declaração de compromisso, conforme minuta em anexo, e o pagamento da 

inscrição de cada escola, com o valor unitário de 70€. 

 

O referido programa de cariz internacional é coordenado em Portugal pela Associação Bandeira Azul e destina-

se a todos os graus de ensino. O objetivo principal é encorajar o desenvolvimento de atividades, visando a 

melhoria do desempenho ambiental das escolas, contribuindo para a alteração de comportamentos e do 

impacto das preocupações ambientais nas diferentes gerações, reconhecendo e premiando o trabalho por elas 

desenvolvido. 

 

No âmbito da parceria, são deveres do município:   

 Participar, na medida do possível, na implementação do plano de ação de cada escola e nas reuniões do 

Conselho Eco-Escolas; 

 Apoiar a inscrição no valor unitário de 70€ no programa, perfazendo um valor total de 350€ para as 

cinco escolas do concelho, designadas por Eco-Escolas. 

 

O Programa abrange um conjunto de iniciativas, de que são exemplos, os concursos: Brigada Verde, Escola da 

Energia, Geração Depositrão, Poster Eco-Código. 

 

Informa-se que relativamente à edição de 2021/2022 as 5 escolas do concelho e, atrás enunciadas, foram 

galardoadas com a bandeira verde, pelas boas práticas e atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo. 

 

A Escola secundária de Serpa obteve o 2º Prémio a nível Nacional com o Projeto “Polar  Bears in Beds of Roses” 

– concurso de vídeo com música, letra e coreografia. 

 

Face ao envolvimento demonstrado, ao longo dos anos, pelas escolas integradas no projeto, com a realização 

de atividades e, participando ativamente nas ações do município sobre esta temática, assim como os contributos 

do projeto na defesa da qualidade de vida no meio escolar e na comunidade em geral, considera-se ser de todo 

o interesse a renovação do apoio às escolas com a emissão da declaração de compromisso e o pagamento das 

inscrições, no total de 350€.  

 

Para esta despesa foi solicitado o cabimento à Unidade de Gestão Financeira através do documento I/12526/22. 

 

 Intervenções 

Interveio a Sra. Vereadora Paula Pais para reconhecer a importância deste projeto para as escolas. 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a importância do desenvolvimento do Programa 

Eco-Escolas neste concelho, para o ano letivo 2022/2023 e procurará colaborar com a escola, dentro das suas 

possibilidades, recursos disponíveis e necessidades das escolas, contribuindo para a implementação do 

Programa e com a ABAE, assumindo os direitos e deveres de município parceiro, por forma a viabilizar a 

inscrição e monitorização da qualidade de implementação do Programa. –----------------------------------------- 
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21. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO - PARECER SOBRE ESCALAS DE TURNOS DE 

SERVIÇO DAS FARMÁCIAS DO CONCELHO PARA O ANO DE 2023 

Foi analisado o email datado de 6 de outubro do corrente ano, enviado pela Administração Regional de Saúde 

do Alentejo, com o seguinte teor:  

 

 

 

 Intervenções 

 

Disse a Sra. Vereadora Paula Pais que normalmente esta proposta é feita pela Administração Regional de Saúde 

e, neste sentido, solicitou esclarecimentos sobre se houve alguma alteração. 

 

O Sr. Presidente respondeu que não houve alteração nenhuma relativa ao ano anterior.  

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à proposta de 

escalas de turnos das farmácias do ano de 2023 para o concelho de Serpa, conforme documento que se anexa 

à presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

22. PROCESSO DISCIPLINAR Nº3 /2022 

Procedeu-se à análise do Relatório Final, datado de 17 de outubro de 2022, referente ao processo disciplinar n.º 

3/2022, o qual consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

Terminada a apreciação do assunto, procedeu-se à votação por escrutínio secreto, nos termos do artigo 55.º n.º 

3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, obtendo-se o seguinte resultado: 
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 Deliberação 

Face à votação obtida, cujos boletins de voto se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante, e nos 

termos do nº4 do artigo 197º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, foi aplicada a João Daniel Silva 

Duarte, a pena de multa (suspensa por 6 meses), no valor indicado no respetivo Relatório Final.------------------ 

 

23. PROCESSO DISCIPLINAR Nº5 /2022 

Procedeu-se à análise do Relatório Final, datado de 17 de outubro de 2022, referente ao processo disciplinar n.º 

5/2022, o qual consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

Terminada a apreciação do assunto, procedeu-se à votação por escrutínio secreto, nos termos do artigo 55.º n.º 

3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, obtendo-se o seguinte resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pena de Multa  

 

3 votos 

 

Pena de Multa (suspensa por 6 meses) 

 

4 votos 

 

Repreensão Escrita - pena inferior, considerando as circunstâncias atenuantes 

 

0 votos 

 

Arquivamento 

 

0 votos 

 

Pena de Multa  

 

6 votos 

 

Pena de Multa (suspensa por 6 meses) 

 

1 votos 

 

Repreensão Escrita - pena inferior, considerando as circunstâncias atenuantes 

 

0 votos 

 

Arquivamento 

 

0 votos 
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 Deliberação 

Face à votação obtida, cujos boletins de voto se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante, e nos 

termos do nº4 do artigo 197º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, foi aplicada a Manuel Ramalho 

Garrido, a pena de multa, no valor indicado no respetivo Relatório Final.------------------------------------------------- 

 

24. AQUISIÇÃO DE GASÓLEO SIMPLES – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, em informação datada de 17 do corrente mês de 

outubro, refere que considerando as necessidades futuras de combustível para a frota automóvel e central de 

asfalto do Município, torna-se imperativo contratualizar Aquisição de Gasóleo Simples a Granel.  

 A potencial aquisição foi objeto de autorização prévia do Órgão Deliberativo em sessão de 29/09/2022 

referente à repartição de encargos de harmonia com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 em 

complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho.  
 

 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 e republicado pela D.L nº 111-B/2017 de 31 de agosto e Lei 

nº 30/2021 de 21 de maio, 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 4 (quatro) votos a favor dos eleitos 

da CDU e 3 (abstenções dos eleitos do PS e CHEGA, concordar com a seguinte proposta: 

 

a) Escolher o procedimento de formação de contrato para aquisição de gasóleo rodoviário a granel, concurso 

público com publicidade internacional, considerando que o preço base é de €740.000,00 de acordo com o 

disposto com o artº20, nº1, alínea a) do CCP, conjugado com o Regulamento Delegado UE 2021/1952 da 

Comissão, de 10 de novembro;  

b) Aprovar as peças do procedimento, de acordo com o disposto no artº40, nº1, c) e nº 2 do CCP, conjugado 

com o disposto no artº18, nº, 1, alínea b) do DL nº 197/99 de 8 de junho e complementado pelo artigo 33.º, 

n.º 1 alínea f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação; conforme documento que se anexa 

à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

c) Que o Júri seja composto pelos seguintes elementos efetivos: Rui Costa, Chefe da DF, como Presidente; Ana 

Catarina Correia, Chefe da Unidade de Gestão Financeira e Nuno Canhita, Técnico Superior do Serviço de 

Aprovisionamento e Contratação Pública, como Vogais.  

Como elementos suplentes Alzira Figueira- (substitui o Presidente nas suas faltas) Chefe da Divisão de 

Administração Geral e Cristina Quaresma- Técnica Superior da Unidade de Gestão Financeira; 

d) A não contratação/adjudicação por lotes, nos termos do nº 2, artigo 46-A do CCP, em virtude do objeto 

contratual ser uno, sendo técnica e funcionalmente indivisível.-------------------------------------------------------------- 

 

 

25. PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO PROJETO PARA A REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS PORTAS DE BEJA 

Procedeu-se à análise da informação, emitida pelos respetivos Serviços Técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais, datada de 18 do corrente mês de outubro, respeitante ao Projeto de Requalificação da Rua Portas de Beja, em 

Serpa, que se passa a transcrever: 

“Inserido no Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), na Prioridade Investimento 4.5 – 

Mobilidade/Promoção de Estratégias Baixo Teor Carbono pretende-se com esta intervenção melhorar as condições de 

mobilidade e de acessibilidade pedonal em toda a extensão da Rua, com consequente influencia no tipo de circulação nas 

Ruas envolventes, promovendo a circulação de forma mais ordenada e inclusiva a diferentes grupos da população. 
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O grupo dos diferentes utilizadores inclui igualmente cidadãos que não apresentam nenhum tipo de mobilidade reduzida, 

tais como crianças, seniores, grávidas, pais com carrinhos de bebé, utilizadores de bicicletas, (…). 

Pretende-se com as medidas previstas no projeto em análise, e como já referido, melhorar as condições de circulação sem 

o recurso a automóveis tal como sucede atualmente, em que se regista o estacionamento desorganizado e abusivo ao longo 

das Ruas. 

Procura-se, portanto, melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade pedonal no Centro Histórico da Cidade Serpa, 

de modo a condicionar a circulação e estacionamento automóvel com a criação de condições mais favoráveis para o uso 

dos modos suaves.  

O redesenho do pavimento apresentado pretende, num percurso contínuo, unir e uniformizar o eixo nascente poente 

intramuros, convergindo ao centro na praça da República.  

A proposta foi alvo de análise por parte da Direção Regional da Cultura do Alentejo, tendo merecido parecer favorável - 

Processo: Ex-DRE/2020/02-13/2414/PPA/10101(C.S:21552) Oficio DRCALEN-S-2020/541716 (C.S:1481545), que se junta ao 

projeto. 

É ainda prevista a reformulação da totalidade das redes de hidráulica existentes no arruamento e a colocação de negativos 

(tubagem) nas travessias das ruas confinantes com a Rua Portas de Beja, para futuras passagens de infraestruturas elétricas 

/ comunicações subterrâneas. 

 
- Planta de localização 

 

 
- Rua Portas de Beja - com indicação das fases da intervenção; 

É proposto para as ruas intramuros a definição de um corredor pelo eixo do arruamento, composto por lajetas de granito, 

que correspondem ao pavimento acessível, e por faixas em cubo de granito aplicados em esquadria até à fachada. A 

colocação de uma fiada dupla de cubo em esquadria representa a linha de água e de escoamento onde serão colocados os 

sumidouros. A linguagem do conjunto encontra harmonia com a Rua dos Cavalos e Rua dos Fidalgos, cuja intervenção 

apresenta um desenho semelhante. 
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- Planta de Estereotomia do pavimento intramuros. 

 

 

Relativamente às zonas de entrada no núcleo, propõe-se no acesso do lado das Portas de Beja um canal pedonal acessível, 

nivelando com a cota do passeio lateral existente. 

 
- Planta de Estereotomia do pavimento – Acesso poente – Portas de Beja 

 

O pavimento proposto é constituído pela reposição da calçada em cubo irregular num gesto de continuidade com o 

existente, engrandecendo o monumento nacional das Muralhas e, ao centro, pelo canal acessível com lajetas de granito 

que dão acesso ao núcleo intramuros.  
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- Entrada na Rua Portas de Beja - situação atual (esquerda) e situação proposta (direita) fonte: mpt®, 2019 

 

Com o objetivo de unificação da nossa intervenção intramuralhas, permitindo a coexistência do peão e do percurso viário, 

a aplicação do corredor central será igual em ambas as Ruas a intervir.  

 

Prevê-se que nestas a circulação automóvel seja condicionada a moradores e cargas e descargas. A intervenção, no entanto, 

terá de permitir que tanto as cargas automóvel e pedonal possam coexistir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Núcleo intramuros - situação atual (esquerda) e situação proposta (direita) Fonte:mpt®, 2019 

 

Estimativa Orçamental: 

- Estima-se para esta intervenção um investimento de 291.550,07€ acrescido do IVA em vigor, considerando: 
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Prazo de Execução: 

- Estima-se um prazo de 210 dias para a execução dos trabalhos indicados, considerando a necessidade de faseamento, 

sem intervalo de tempo, dos trabalhos ao longo do troço da Rua: 

- 1ª fase - Troço compreendido entre Largo D. Jorge de Melo - Rua do Prior - 60 dias 

- 2ª fase - Troço compreendido entre a Rua do Prior e a Rua de Nossa Senhora - 75 dias 

- 3ª fase - Troço compreendido entre a Rua de Nossa Senhora e a Rua do Arcos - 75 Dias 

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Tomé Panazeite para perguntar, tendo em conta as duas imagens da Rua Portas de Beja 

uma com pessoas outra sem pessoas, se existe alguma via proibida ao trânsito. Considerou ainda que, nas partes 

laterais continuam os paralelos com pavimentos difíceis para pessoas com mobilidade reduzida, o que obrigará 

as pessoas a circular no centro da via. Acrescentou ainda que tendo como referência a Rua dos Fidalgos, em que 

o centro foi alterado, espera-se que não aconteça a mesma coisa na Rua Portas de Beja.  

 

O Sr. Presidente respondeu que o pretendido é que a Rua das Portas de Beja seja uma zona de coexistência, 

devendo o transito automóvel ter em conta essa circunstancia. Referiu ainda, e relativamente à Rua dos Cavalos, 

que quer na Rua dos Fidalgos quer na Rua das Portas de Beja, as lajes estarão assentes num massame, ao 

contrário das da Rua dos Cavalos, assentes em terra, daí as alterações verificadas no pavimento, com o trânsito 

automóvel. 

 

Sublinhou ainda o Sr. Vereador Tomé Panazeite que, uma vez que grande parte da população do concelho são 

pessoas idosas, devia-se alterar o pavimento com o objetivo de melhorar o acesso às pessoas com mobilidade 

reduzida.  

 

O Sr. Presidente referiu que numa via de trânsito normal, os peões devem circular nas laterias, mas no caso, e 

por isso esta ser uma zona de coexistência, em que, embora transitem veículos, a zona central é pedonal.  
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A Sra. Vereadora Paula Pais referiu que o trânsito é algo que faz parte da Praça assim como o movimento das 

cargas e descargas, a circulação das pessoas, entre outras. E tudo isto tem que se ter em atenção. Mencionou 

que este é um projeto do Executivo, e desde que é Vereadora já viu muitos projetos serem apreciados em 

Reunião de Câmara, e por isso alertou para que o Executivo acautele bem este tipo de situação, até porque este 

é um dos poucos acessos à Praça e os veículos têm que se deslocar. Alertou para a necessidade do planeamento 

e aludiu ao caso da Rua dos Fidalgos que, embora apresentasse um projeto bonito, foram detetados muitos 

constrangimentos, nomeadamente as lajes e fundações que não foram acauteladas. Tendo em conta que o 

objetivo é dinamizar a Praça também se deve pensar nas pessoas que ficam lá dentro. Referiu ainda que o PS 

concorda com o projeto, uma vez que é uma mais valia para a cidade, mas irá abster-se porque os projetos são 

elaborados e os Vereadores da oposição não são convocados para participar neles. 

 

Seguiu-se a intervenção da Sra. Vereadora Ana Moisão para dizer que não compreende a necessidade urgente 

da aprovação deste projeto quando a obra da Rua dos Fidalgos, que dá acesso à Praça, está parada. Referiu 

ainda que, ao visualizar as imagens da Rua das Portas de Beja sobressai uma descaracterização total da rua e 

por isso perguntou porque é que o Executivo não mantém o traço da rua igual apenas melhorando a calçada, 

até porque existem materiais orgânicos que podem ser utilizados. Solicitou ainda esclarecimentos sobre o que 

são considerados os modos suaves no texto. 

 

O Sr. Presidente respondeu que os modos suaves são considerados modos facilitadores deslocações a pé, 

carrinhos de bebé, cadeiras de rodas e velocipedes. Sobre a descaracterização da rua respondeu que a mesma 

já teve outro tipo de pavimento e que não foi o original. Considerou que o tradicional é aquilo que nos 

conhecemos no nosso momento, e devemos respeitar as características e cultura, contudo, e sem descurar do 

existente há que intervir no sentido de melhorar as condições para quem usufrui. Disse ainda que a Câmara teve 

que ter em consideração o valor dos materiais aquando a elaboração do projeto. 

 

Tomou a palavra o Sr. Ver Tomé Panazeite para dizer que é apologista do tradicional, mas também apologista 

da inovação que vai ao encontro das necessidades sendo que as situações devem se ir adaptando. A calçada 

tradicional faz recordar quando se andava a cavalo na Rua, mas com a evolução dos tempos há que embelezar 

e, simultaneamente, melhorar as condições de quem anda todos os dias nestas ruas. 

 

O Sr. Presidente afirmou que a Câmara não descura o acesso automóvel à zona da Praça mas tenta incentivar 

outras formas de deslocação menos poluentes e mais saudáveis, bem como incentivar a população a desfrutar 

as ruas. 

 

Interferiu a Sra. Vereadora Odete Borralho para dizer que, sobre a opinião de se estar a descaracterizar a Rua 

das Portas de Beja, é importante informar que todas as intervenções no Centro Histórico têm o parecer da 

Direção Regional da Cultura e que nada do que se faz, é fora do âmbito das diretrizes da Direção. Relembrou 

também que, o primeiro projeto que foi realizado nem teve um parecer positivo, situação que foi 

posteriormente retificada. Concluiu ainda dizendo que o Executivo não está a desvirtuar o Centro Histórico 

porque as cidades devem ser para as pessoas e dever-se-ão criar condições para elas. 

 

No seguimento do que a Sra. Vereadora Odete Borralho referiu sobre criar condições para as pessoas, perguntou 

a Sra. Vereado Paula Pais, se no caso de existir um incêndio na Praça, como é que os Bombeiros têm acesso. 
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Respondeu o Sr. Vereador Carlos Alves que os Bombeiros estão apetrechados de viaturas próprias para estas 

situações no centro histórico e que existem bocas de incêndio, acrescendo que a existência das portas da 

muralha, já condiciona o acesso dessas viaturas ao Centro Hstórico. 

 

O Sr. Presidente referiu mais uma vez que o acesso à Praça por veículos automóveis está, efetivamente, a ser 

ponderado e não será impedido por via das obras, mas que é importante termos condições para concluir estas 

obras no âmbito do Portugal 2020, onde foram candidatadas e financiadas.  

 

Acrescentou ainda o Sr. Vereador Francisco Godinho que a revisão do projeto de execução aponta para 3 fases, 

o que quer dizer que, a obra vai ser feita em 3 troços e de uma forma faseada. 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da 

CDU e 3 (três) abstenções dos eleitos do PS e CHEGA, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea f) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar o projeto de Requalificação da Rua Portas de Beja. -------------------------- 

 

 

26. EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA PORTAS DE BEJA-ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, em informação datada de 21 de outubro, refere que 

conforme I/12589/2022 do Serviço de Empreitadas, da autoria do técnico David Dias, torna-se necessário 

proceder à abertura de procedimento para a Empreitada de Requalificação da Rua Portas de Beja- Serpa. 

Neste contexto, e atendendo que o valor estimado da obra é de € 291.550,07 (duzentos e noventa e um mil 

quinhentos e cinquenta euros e sete cêntimos), a acrescer a taxa de IVA legal em vigor, deverá o Senhor 

Presidente submeter para apreciação do Órgão Executivo. 

 

 Intervenções 

Solicitou esclarecimentos a Sra. Vereadora Ana Moisão sobre quais foram as revisões, relativamente ao anterior 

projeto, que levaram à alteração. 

 

Respondeu o Sr. Vereador Francisco Godinho dizendo que com o objetivo de se evitar desfasamento temporais 

da obra a elaboração da rede de águas deverá ser executada pela empresa, ao contrário do que inicialmente se 

tinha sido pensado. 

 

A Sra. Vereadora Paula Pais interveio para dizer que o PS vai novamente abster-se. 

 

Perguntou o Sr. Vereador Tomé Panazeite se é possível fazer a passagem dos cabos da luz por via subterrânea 

quando existem intervenções nas ruas. 

 

O Sr. Presidente respondeu que sim, que no projeto foi devidamente acautelada a passagem subterrânea de 

infraestruturas. 

 

 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 e republicado pelo D.L nº 111-B/2017 de 31 de agosto na 

sua atual redação, conjugado com o artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, a 
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Câmara Municipal deliberou por maioria, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e três (3) abstenções 

dos eleitos do PS e CHEGA concordar com a seguinte proposta: 

 

a) Escolher o procedimento de formação de contrato, através de concurso público sem publicidade 

internacional, de acordo com o disposto no art 38º e artº19, nº1, alínea b), ambos do Código dos 

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

novembro; 

b) Aprovar as peças do procedimento, de acordo com o disposto no artº40, nº1, c) e nº 2 do CCP, 

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

redação; conforme documento que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

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

como Presidente; Chefe da DF, Rui Costa e o Técnico Superior do SAT, Daniel Casteleiro, como Vogais.  

Como elementos suplentes, o Técnico Superior do SAT, David Dias e Nuno Canhita, Técnico Superior 

do SACP. 

 

 

27. EMPREITADA DE ALTERAÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇO DE AUTOCARAVANISMO - PARQUE DE CAMPISMO 

DE SERPA- ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, em informação datada de 21 de outubro, refere que 

conforme I/9135/2022 do Serviço de Empreitadas, da autoria do técnico David Dias, torna-se necessário 

proceder à abertura de procedimento para a Empreitada de Alteração de Área de Serviço de Autocaravanismo- 

Parque de Campismo de Serpa. Neste contexto, e atendendo que o valor estimado da obra é de € 401.097,05 

(quatrocentos e um mil noventa e sete euros e cinco cêntimos) a acrescer a taxa de IVA legal em vigor, deverá 

o Senhor Presidente submeter para apreciação do Órgão Executivo. 

 

 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 e republicado pelo D.L nº 111-B/2017 de 31 de agosto na 

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

Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 (quatro)votos a favor dos eleitos da CDU e 3 (três) abstenções 

dos eleitos do PS e do CHEGA, concordar com a seguinte proposta: 

 

a) Escolher o procedimento de formação de contrato, através de concurso público sem publicidade 

internacional, de acordo com o disposto no art 38º e artº19, nº1, alínea b), ambos do Código dos 

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

novembro; 

b) Aprovar as peças do procedimento, de acordo com o disposto no artº40, nº1, c) e nº 2 do CCP, 

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

redação; conforme documento que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

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

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

Como elementos suplentes, o Técnico Superior do SAT, Daniel Casteleiro e Nuno Canhita, Técnico 

Superior do SACP.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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28. PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR 

DO CENTRO ESCOLAR DE SERPA  

Procedeu-se à análise da informação, emitida pelos respetivos Serviços Técnicos da Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais, datada de 14 do corrente mês de outubro, respeitante ao Projeto de Execução para a Requalificação do Espaço 

Exterior do Centro Escolar de Serpa, inserido no Programa de Requalificação das Infraestruturas Fase III – PO Alentejo. O 

projeto é constituído por peças escritas e desenhadas e tem uma estimativa de custo, sem IVA, de 405.261,68€. 

De forma sucinta, de acordo com o projeto de execução, o objetivo é criar uma zona exterior para a prática da atividade 

desportiva. 

 

A intervenção será efetuada de forma faseada sendo prioritária a execução da zona 2 – campo de jogos que inclui: 

 Lançamento do peso; 

 Pista de atletismo; 

 Campo de basquetebol; 

 Campo de voleibol; 

 Campo de futebol; 

 Caixa de areia. 

 

Na zona 1, nesta fase, serão criados os acessos ficando reserva para a construção de um edifício de apoio, para a parede 

de escalada e para o skate park. 

 

A zona 3 não será alvo de intervenção profunda e prevê-se numa futura empreitada a execução de um circuito de 

arborismo, de um espaço dedicado a desporto de rodas e de um parque de calistenia. 
 

Planta síntese 

 
 

Estimativa Orçamental: 

É estimado um valor base para execução dos trabalhos de 405.261,68€ - valor sem IVA - considerando: 
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Prazo de Execução: 

Estima-se um prazo de 120 dias para a execução dos trabalhos indicados, considerando: 

 
Em Anexo: projeto de execução. 

 

 Intervenções 

Tomou a palavra a Sra. Vereadora Paula Pais para dizer que fica muito satisfeita quando está a ser apresentada 

uma proposta do projeto para o Centro Escolar. Referiu que é uma obra muito necessitada para os alunos tendo 

em conta as necessidades existentes. Não sabe se é ou não o melhor projeto porque o PS não faz parte desta 

discussão quando o Executivo dá o seu parecer. Relembrou que o edifício existente foi muito mal pensado para 

a comunidade escolar, contudo há, verdadeiramente, necessidade deste projeto. Acrescentou que quem está 

no dia a dia da escola presencia muitas lacunas como salas sem tomadas, salas com difícil circulação de ar, entre 

outras. São situações que devem ser melhor planeadas e as pessoas que la estão devem ser sempre ouvidas. 

IMPORTÂNCIAS

TOTAIS

0. NOTAS 0,00 €

1. ESTALEIRO 18 400,00 €

2. DEMOLIÇÕES 7 000,00 €

3. TERRAPLANAGENS E ESCAVAÇÕES 36 400,00 €

4. ARRANJOS EXTERIORES 164 830,18 €

MATERIAL INERTE  118 599,20 €

MATERIAL VEGETAL 11 450,98 €

EQUIPAMENTO 20 450,00 €

DIVERSOS 14 330,00 €

5. ESTRUTURAS 87 346,00 €

6. INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS E ESGOTOS 36 353,00 €

Abastecimento de Água 5 466,00 €

 Drenagem de Águas Residuais Domésticas 1 825,00 €

 Drenagem de Águas Pluviais 29 062,00 €

7. INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS 54 932,50 €

Quadros Elétricos 4 450,00 €

Rede de Distribuição de Energia 5 775,00 €

Condutores e Cabos 2 430,00 €

Caixas 6 720,00 €

Iluminação Decorativa 34 907,50 €

Diversos 650,00 €

TOTAL DO ORÇAMENTO 405 261,68 €

ART.º DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS
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Embora este projeto faça muita falta, o PS irá abster-se porque gostava que, inicialmente, os Vereadores fossem 

ouvidos assim como as pessoas que usufruem do espaço. 

Relembrou o Sr. Vereador Carlos Alves que foi nos tempos do Primeiro Ministro José Sócrates que estes Centros 

Escolares “caíram de paraquedas” no Município. Na altura as escolas espalhadas pela cidade estavam todas 

requalificadas e o governo forçou a criação de um Centro Escolar, sendo que o erro não foi da Câmara. O 

Governo é que deveria ter pensado melhor. Foi um projeto feito em tempo record e era igual a muitas outras 

escolas.  

Referiu a Sra. Vereadora Odete Borralho que o Centro Escolar, embora com algumas dificuldades, também foi 

uma mais valia no aproveitamento das crianças e tem permitido outras respostas que hoje em dia são muito 

mais valiosas. É, de facto, um pouco triste a falta de dinâmica na cidade mas relativamente ao projeto para o 

campo escolar a Vereadora sublinhou que está muito contente, porque foi um grande desígnio da Professora 

Isabel Louzeiro, que lutou bastante por este projeto. Este projeto acaba por ser, de certa forma, uma 

homenagem. O campo de jogos foi uma obra muito esperada e, embora não seja da área toda, teve 

acompanhamento do Agrupamento e da DGESTE que, por sua vez, nos sugeriram algumas alterações e que 

vamos aceitar, até final do ano.  

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 (cinco) votos a favor dos eleitos da 

CDU e CHEGA, e 2 (duas) abstenções dos eleitos do PS, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea f) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar o projeto de execução para a Requalificação do espaço exterior do 

Centro Escolar de Serpa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

29. PROPOSTA DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO 

ESPAÇO EXTERIOR DO CENTRO ESCOLAR DE SERPA 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, em informação datada de 21 de outubro, refere que 

conforme I/12142/2022, do Serviço de Empreitadas, torna-se necessário proceder à abertura de procedimento 

para a Empreitada de Requalificação do Espaço Exterior do Centro Escolar de Serpa, cujo projeto deverá 

previamente ser aprovado na presente. 

Neste contexto, e atendendo que o valor estimado da obra é de 405.261,68€ (quatrocentos e cinco euros, 

duzentos e sessenta e um euros e sessenta e oito cêntimos a acrescer a taxa de IVA legal em vigor, deverá o 

Senhor Presidente submeter para apreciação do Órgão Executivo. 

 

 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 e republicado pelo D.L nº 111-B/2017 de 31 de agosto na 

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

Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 (cinco votos a favor dos eleitos da CDU e CHEGA e 2 (duas) 

abstenções do PS, concordar com a seguinte proposta: 

  

a) Escolher o procedimento de formação de contrato, através de Concurso Público sem publicidade no 

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

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

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

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

conforme documento que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

c) Determinar que o Júri seja composto pelos seguintes elementos efetivos: Chefe da DMOM, Maria José 

Moreira, como Presidente; Chefe da DF, Rui Costa e o Técnico Superior, Daniel Casteleiro, como 

Vogais.  

Como elementos suplentes, os Técnicos Superiores, David Dias e Nádia Mira 

 

30. PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO COBERTO MULTIUSOS DO BAIRRO DE S. 

FRANCISCO, SERPA 

Sobre o assunto acima exposto, propôs o Sr. Presidente que os pontos 30 e 31 da Ordem do Dia sejam apreciados 

numa próxima reunião de Câmara Municipal, alegando o facto de que, a empresa que está a elaborar o projeto 

de execução não tinha enviado, atempadamente, a informação necessária para se proceder à sua análise. 

Os eleitos do PS e CHEGA aceitaram a alteração proposta. 

 

 

31. PROPOSTA DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO COBERTO 

MULTIUSOS DO BAIRRO DE S. FRANCISCO, SERPA 

Sobre o assunto acima exposto, propôs o Sr. Presidente que os pontos 30 e 31 da Ordem do Dia sejam apreciados 

numa próxima reunião de Câmara Municipal, alegando o facto de que a empresa que realizou o projeto de 

execução não tinha enviado, atempadamente, a informação necessária para se proceder à sua análise. 

Os eleitos do PS e CHEGA aceitaram a alteração proposta. 

 

 

32. ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE AUTÁRQUICO, PARA CONHECIMENTO  

O Órgão Executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos, remetidos pelo grupo parlamentar Partido 

Social Democrata. Os respetivos Projetos Lei constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

Projeto de Lei nº330/XV/1ª - “Fim da obrigatoriedade de instalação de rede de gás em habitação própria” 

 Projeto Lei 349 / XV/1ª – “Define o regime transitório de regularização dos edifícios sede e similares das 

associações sem fins lucrativos” 

 

 

33. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 200, referente ao dia 25 de 

outubro de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 3 414 901,61€ (três milhões, quatrocentos e catorze mil 

novecentos e um euros e sessenta e um cêntimos) e 107 468,22€ (cento e sete mil, quatrocentos e sessenta oito 

euros e vinte e dois cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

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

 

 Intervenções dos eleitos 

Interveio a Sra. Vereadora Paula Pais para dizer que, na última reunião de Câmara, se sentiu muito desagradada   

e, após analisar o regimento da Câmara, sentiu necessidade de solicitar alguns esclarecimentos, que passou de 

seguida a clarificar. Em primeiro lugar, disse que ficou contente por a última reunião de Câmara ser pública, em 

Vila Nova de São Bento, contudo, sabe-se que a participação nas reuniões é na grande parte das vezes de pessoas 

dos respetivos partidos, nomeadamente da CDU, e gostava que estivessem outros munícipes que colocassem 
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questões relacionadas com o município. Frisou ainda que, é incorreto os eleitos estarem a falar e as pessoas do 

público estarem a sorrir ou em troca de sorrisos. A assistência deve ter participação pública e com interesse para 

o município. Referiu que, na altura não se manifestou na reunião, mas que, efetivamente, não gostou do que 

sucedeu na plateia. Em segundo lugar, e relativamente às intervenções que foram feitas na mesma reunião, 

disse que os assuntos colocados pelo público, foram para atingir os Vereadores da oposição e não propriamente 

para abordar questões relacionadas com o município, como foi o caso do Sr. Domingos Godinho que interveio 

apenas para nos achincalhar. Relembrou ainda que, no mandato anterior do Presidente Tomé Pires, e apesar de 

não ser dada a palavra aos Vereadores da oposição para se defenderem, o Presidente tentava travar este tipo 

de intervenções. Assim, e com o base do Regimento da Câmara, aprovado pelo Executivo da CDU e contra os 

votos do PS, apelou ao artigo 10.º do Regimento sobre o Direito de Defesa que permite que o membro da 

Câmara Municipal possa usar a palavra para exercer o seu direito de defesa.  Apelou ainda e, caso não tenha o 

uso da palavra, que o Sr. Presidente possa fazer uma chamada de atenção. 

 

O Sr. Presidente respondeu dizendo que se a Vereadora Paula Pais tivesse pedido a palavra ter-lhe-ia sido dada, 

até porque, já foi dada o uso da palavra ao Sr. Vereador Tomé Panazeite na reunião de Câmara pública que 

decorreu em Santa Iria. 

 

A Sra. Vereadora Paula Pais acrescentou que apenas quer esclarecer a situação para que em situações futuras 

saiba até onde se pode defender. 

 

O Sr. Presidente disse que chamou atenção ao munícipe na última reunião de Câmara e, nestas situações, 

sempre que algum Vereador solicitar o uso da palavra para se defender ser-lhe-á dada. Sobre as outras situações 

que a Vereadora Paula Pais referenciou, o Sr. Presidente respondeu que, de facto, não se apercebeu da situação 

real e que não deverá fazer juízo daquilo que para a Sra. Vereadora pode ter sido ofensivo e para ele não. 

 

A Sra. Vereadora Paula Pais alertou para que as chamadas de atenção sejam feitas a todos, independente de 

que partido for, até porque, em todos os partidos existem situações do mesmo género. 

 

Interferiu a Sra. Vereadora Odete Borralho para dizer que, efetivamente, nós os políticos estamos sujeitos a 

situações menos agradáveis, mas vivemos numa democracia e todos têm opinião. Concordou que não deve 

haver faltas de educação, mas considera que ficou no ar, depois de exposto no facebook pela Sra. Vereadora 

Ana Moisão, que os militantes da CDU estavam no ataque à oposição. Disse ainda a Sra. Vereadora que todos 

os eleitos e políticos estão sujeitos a situações delicadas e que já tem estado em reuniões, que quando fala, 

algumas pessoas manifestam expressões faciais menos agradáveis, contudo, sobre isso nada pode fazer. 

Relembrou ainda que vivemos numa democracia e as pessoas são livres de se expressarem. 

 

Respondeu a Sra. Vereadora Paula Pais que já no anterior mandato tinham sido abordadas estas questões, e faz 

críticas construtivas sobre as mesmas. Referiu que foi eleita e tenta fazer sempre o seu melhor. Manifestou 

contudo, o seu desagrado até porque, neste mandato, ainda não tinham sido abordadas estas questões. 

Acrescentou ainda que estas reuniões são públicas e devem debater problemas do nosso território.  

 

Ainda sobre o assunto o Sr. Presidente disse que relativamente ao munícipe e à sua intervenção foi feita uma 

chamada de atenção por si e que, futuramente, terá em consideração o que foi anteriormente dito. 
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Interferiu o Sr. Vereador Tome Panazeite para abordar uma questão, já falada nas últimas reuniões, relativa à 

licença da esplanada no estabelecimento sito na Rua Francisco Relógio. 

 

O Sr. Vereador Carlos Alves informou que já detém a informação em sua posse e no fim da reunião irá informá-

lo. 

 

Tomou a palavra a Sra. Vereadora Ana Moisão para dizer que não estava a pensar abordar a situação ocorrida 

nesta Reunião de Câmara mas, tendo em conta que a Sra. Vereadora Odete Borralho fez referência à sua 

publicação do facebook, reconheceu que aquilo que mais a chocou foi que as pessoas do público estavam a 

gerar comportamentos menos corretos, nomeadamente, pessoas eleitas como foi o caso do eleito pela 

Assembleia de Freguesia de Pias, João Paulo Alcântara. Referiu que estavam ainda outras pessoas ligadas ao 

Partido Comunista, um eleito da Junta de Freguesia de Vila Nova, uma candidata à Câmara, uma assistente do 

Sr. Presidente da Câmara e uma Chefe de Divisão, pessoas com responsabilidades acrescidas e que por esse 

motivo ficou muito triste com a atitude das mesmas. Desde sorrisos a barulhos menos convenientes foram 

registados e o comportamento não foi o correto. Frisou que a reunião de Câmara é uma reunião política, 

representada por partidos políticos, e de assuntos de interesse para o município. Por esse motivo, apelou a que 

as pessoas pensem bem sobre o assunto e sublinhou que não se trata de uma acusação mas sim de uma 

constatação. 

 

O Sr. Presidente informou que irá agir de forma para que todas as pessoas se respeitem. Referiu que poderá não 

ter estado suficientemente atento em algum momento, mas que tentará sempre colocar a ordem necessária 

dentro da sala. Disse ainda que, todos deveremos dignificar os partidos que defendemos e os cargos que 

ocupamos. Concluiu que não teve o mesmo entendimento que a Vereadora, mas considera que é difícil 

estabelecer um limite na forma de expressão das pessoas, todavia, tentará que não se repitam situações do 

género em outras reuniões de Câmara públicas. 

 

Seguiu-se a intervenção da Sra. Vereadora Ana Moisão onde questionou, e no seguimento da informação que 

lhe foi facultada, se no município de Serpa existe a obrigatoriedade da instalação da rede de gás em habitação 

própria. 

 

O Sr. Presidente respondeu que o regulamento é que impõe a obrigatoriedade.  

 

Perguntou a Sra. Vereadora Ana Moisão do porquê das alterações na circulação de veículos nas duas artérias 

que fazem a ligação à Praça da República, em Serpa. 
 

O Sr. Presidente respondeu que houve alguma alteração, nomeadamente na Rua dos Cavalos, em que há muito 

existe um sentido proibido para evitar que as viaturas acedam à Praça. No entanto, com as obras da Rua dos 

Fidalgos, houve necessidade de permitir o acesso à Praça, por essa Rua, de viaturas afetas à obra.  Explicou que 

esse fato gerou situações abusivas de veículos de cargas e descargas e até de pessoas que vinham colocar o 

carro à sombra, na Praça. Por esse motivo, fomos obrigados a recolocar as bolas à entrada da Praça, impedindo 

o trânsito, embora as mesmas criem alguns constrangimentos, especialmente àquelas pessoas que vivem nas 

transversais à Rua dos Cavalos. Estamos, todavia, a tentar dar a melhor resposta.  
 

Contou ainda a Sra. Vereadora Ana Moisão que lhe foi reportada uma situação na Freguesia de Brinches, junto 

ao mercado, no quintal do antigo posto da GNR, onde há lixo espalhado por todo o lado e para quando a sua 
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remoção. Fez ainda referência a uma situação na Travessa do Poço Bom, há um ano atrás, na rua foi aberta uma 

vala para colocar um contador de água. Informou que a rua continua por arranjar e inclusivé os próprios 

moradores já avançaram com algumas reparações para tentar minimizar a situação.  

 

Sobre a primeira situação o Sr. Presidente referiu que não tem conhecimento, mas iria verificar. 

 

Sobre a segunda questão colocada, o Sr. Vereador Francisco Godinho informou que a vala aberta teve a ver com 

a execução de um novo ramal de saneamento mas que não tem conhecimento que a situação ainda esteja por 

finalizar, até porque, teve uma reunião com a Junta de Freguesia de Brinches, há poucos dias atrás, e nada lhe 

foi reportado. 

 

Perguntou de seguida a Sra. Vereadora Ana Moisão sobre o ponto de situação do processo das obras de 

Requalificação do edifício do Mercado em Pias, uma vez que foi do conhecimento público que haveria um 

desacordo com o “afinal proprietário privado” do terreno, onde está inserido o equipamento.  

 

O Sr. Presidente respondeu que não houve nenhum conflito com o proprietário, mas sim um impedimento legal 

que permitisse resolver a titularidade do imóvel. Sobre o processo informou que o procedimento já está aberto 

pelo que se encontra em andamento. 
 

Relatou a Sra. Vereadora Ana Moisão que na Freguesia de Pias, na rua Dr. Egas Moniz, há anos que os moradores, 

nomeadamente o morador da habitação nº 32, têm vindo a alertar para uma situação dramática que vivem 

quando chove com alguma intensidade. O proprietário já apresentou várias vezes a situação à autarquia e todas 

as soluções, até hoje, encontradas não resolveram o problema. Neste sentido, apelou ao Executivo que encontre 

uma resolução o mais breve possível pois são incalculáveis os danos materiais registados. 

 

O Sr. Presidente respondeu que nessa zona o sistema já é bastante antigo e, efetivamente, não dá resposta ao 

escoamento das águas quando chove com alguma intensidade. A Câmara tem um projeto feito há alguns anos 

mas a intervenção, na altura, rondava cerca de um milhão de euros, e hoje, será muito mais. Referiu ainda que, 

já foi confrontado com essa situação e tentará fasear o projeto.   

 

Complementou o Sr. Vereador Francisco Godinho dizendo que no ano passado foi feita uma intervenção na Rua 

António Sérgio para diminuir o impacto do escoamento das aguas com a Rua Egas Moniz, contudo, não resolveu 

o problema, quando chove com alguma intensidade. 

 

 

Perguntou a Sra. Vereadora Ana Moisão se o município já solicitou algum estudo sobre a qualidade dos serviços 

das diferentes redes móveis e para quando a rede 5G no município, tendo em conta que existe uma previsão 

que aponta para que 75%da população portuguesa, em 2023, esteja servida pelo 5G. 

 

O Sr. Presidente respondeu que não existe esse estudo e que a Câmara, há poucos dias atrás, apenas recebeu 

um estudo da ANACOM sobre a cobertura móvel no concelho. 

 

Relatou ainda a Sra. Vereadora Ana Moisão que viu na rede social da autarquia que um equipamento do parque 

infantil do jardim de Serpa tinha sido vandalizado contudo, achou curioso a situação, tendo em conta que tem 

recebido algumas informações de que existe ausência de manutenção dos mesmos, por parte da autarquia. 
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O Vereador Francisco Godinho informou que, internamente, estão a preparar um documento para que seja uma 

entidade exterior a fazer essa fiscalização. Disse ainda que toda a gente utiliza os parques infantis e daí advêm 

muitos problemas. 

 

Para finalizar, disse a Sra. Vereadora Ana Moisão que veio a verificar que o Executivo da CDU tem vindo a 

sensibilizar a comunidade para a igualdade de género e que vão, dois artistas, pintar um moral no espaço da 

Rodoviária. Neste sentido, perguntou se o município de Serpa considera que existem comportamentos 

discriminatórios no concelho e se existem dados sobre esta matéria. 
 

O Sr. Presidente disse que para responder a essa pergunta tinha que ter dados e não os tem mas, pessoalmente, 

considera que sim porque muitas vezes temos comportamentos que roçam esse limite. 

 

Disse a Sra. Vereadora Odete Borralho que a Câmara não detém os números deste último ano, mas que existe 

uma parceria com a APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vitima) que faz o acompanhamento destas 

situações na grande parte dos municípios, no distrito de Beja. A Associação Moura Salúquia, por sua vez, é a 

associação credenciada para fazer o atendimento e este é feito uma vez por semana, em Serpa. Referiu ainda 

que, irá solicitar os dados dos atendimentos realizados no Concelho de Serpa por via presencial e por via 

telefone. 

Acrescentou ainda a Sra. Vereadora que já foi feito na piscina coberta um mural relativo à desigualdade do 

homem e da mulher no desporto e, este ano, o Executivo procurou valorizar a igualdade entre o homem e a 

mulher através de uma obra de arte urbana, no espaço da Rodoviária. O objetivo é ir fazendo abordagens 

diferentes aos crescentes comportamentos. 

 

 

Informações enviadas por email aos eleitos, para conhecimento 

20 de outubro 

Na sequência da questão colocada pela Sra. Vereadora Ana Moisão, na reunião de Câmara Municipal de 2022.08.03, em 

que solicita o envio da informação sobre o Projeto de Requalificação do Bairro de S. Francisco, nomeadamente relatórios 

técnicos com os levantamentos das necessidades, orçamentos e projetos e os critérios utilizados para a seleção das 

habitações, transcreve-se resposta da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, para conhecimento: 

“ Na data de 03/08/2022, foi ratificada em reunião de camara a alteração ao orçamento da verba necessário, para a 

aquisição de serviços, para a elaboração de projeto, nas componentes arquitetura e especialidade do projeto denominado 

Projeto de Requalificação do Bairro de São Francisco_SERPA .  

Este projeto integra-se, no âmbito dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, ao abrigo do programa da 

“Estratégia Europa 2020”, para o qual foi desenvolvido pelo Município de Serpa, “O Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano Sustentável de Serpa”, assinado na data de 31 de maio de 2016. 

No Plano em causa, mais especificamente na prioridade de investimento “9.8 - A Concessão de apoio à regeneração física, 

económica e social das comunidades desfavoráveis e zonas”, foram previstas as seguintes ações: “Requalificação 

Urbanística do Bairro de S. Francisco; Instalação de um Parque Infantil e Criação de Espaço Multiusos de Ar Livre”. 

Um dos projetos expressamente previstos é o “Plano de Acão Integrado para Comunidades Desfavorecidas (PAICD)”. 

O Plano é um instrumento urbano, de restruturação, não só do Bairro, mas da toda a zona envolvente, pretendendo-se 

fomentar uma transformação da perceção e da atitude da sociedade em relação à comunidade cigana e propiciar uma 

mudança de atitude da comunidade aí residente em relação ao autoconceito, melhorando as suas condições de vida através 

da requalificação do espaço público, promovendo a sua inclusão e tornando-a mais responsável. 

De um modo muito sucinto, o projeto da reclassificação prevê a adequada definição de arruamentos, passeios e 

estacionamentos, bem como, a introdução de arborização e criação de zonas de estadia. A disciplinação do trânsito, 
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libertando uma maior área para o uso pedonal e de vivência do espaço exterior, hábito típico da comunidade que aí reside, 

irá possibilitar a ordenação a reformulação, não só do espaço público, mas também das áreas de implantação das 

habitações. 

Prevê-se ainda a criação de alguns novos lotes, não habitações, por forma a controlar e libertar a expansão de estruturas 

habitacionais precárias e insalubres já existentes ou outras que poderiam vir a existir. 

A proposta de loteamento urbano, será desenvolvida numa fase posterior, existindo, no entanto, um estudo prévio, o qual 

foi dimensionado tendo em conta a máxima capacidade edificatória para o local, de acordo com os instrumentos de gestão 

urbanística, por forma a efetuar um correto dimensionamento das infraestruturas alvo do projeto, designadamente aguas 

e esgotos, para o futuro.  

No âmbito da Ação Social, tem sido efetuado um trabalho de mediação junto da comunidade, na perspetiva de lhe dar a 

conhecer as intenções do Município, auscultar as necessidades da população que habita o território e incutir nesta 

comunidade a responsabilidade pela preservação do espaço público que será alvo de restruturação, para a melhoria do seu 

bem-estar. Esta ação foi conduzida principalmente pelo mediador do Município. 

O projeto, para o qual foi solicitada a abertura de procedimento, não contempla a execução de qualquer construção para 

habitação, contempla tal como acima referidas intervenções no espaço publico e nas infraestruturas.” 

 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

seguintes assuntos: 

 

 Alteração n.º 11 ao Orçamento – Ratificação  

 Alteração nº12 ao Orçamento e alteração nº9 às GOP da Câmara Municipal de Serpa 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto improvisado - Ratificação 

 Anúncio n.º 150267/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Farizes nº12 

em Serpa 

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

 Pedido de enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial para arranque de olival e posterior 

plantação de alfarroba- Artigo 105 J de Salvador (extinta)- Requerente : Maria Lucília Palma Picareta 

 Pedido de enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial para arranque de olival e posterior 

plantação de alfarroba- Artigo 294 J de Salvador(extinta) - Requerente : Maria Lucília Palma Picareta 

 Pedido de enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial para arranque de olival e posterior 

plantação de alfarroba- Artigo 106 J de Salvador (extinta)- Requerente : Maria Lucília Palma Picareta 

 Pedido de enquadramento em Instrumento de Gestão Territorial para arranque de olival e posterior 

plantação de alfarroba- Artigo 320 J de Salvador (extinta )- Requerente : Maria Lucília Palma Picareta 

 Destaque de parcela do prédio sito na Rua do Outeiro, n.º 40, em Vila Verde de Ficalho – 

Requerente: Manuel Leandro Velhinho Sidoncha 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do d.l. 555/99, de 16 de dezembro, aos prédios sitos na Rua de S. 

Sebastião nº2 e nº38  – Requerente: Helena de Fátima Santinhos dos Reis Guerreiro  

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do d.l. 555/99, de 16 de dezembro, aos prédios sitos na Rua dos 

Arcos nº 25 e nº 27, em Serpa – Requerente: Graça Fátima Elias Parelho  

 Associação de Moradores da Neta e do Pulo do Lobo – Atribuição de subsidio 

 Centro de Cultura Popular – Atribuição de subsidio 

 Associação Cultural Recreativa de Santa Iria – Atribuição de subsidio (Ratificação) 
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 Investigação Arqueológica no concelho de Serpa – Pedido de apoio (Ratificação) 

 Programa Eco-Escolas – Parceria entre o Município e as Escolas para o ano letivo 2022/2023 

 Administração Regional de Saúde do Alentejo - Parecer sobre escalas de turnos de serviço das 

farmácias do concelho para o ano de 2023 

 Processo Disciplinar nº3 /2022 

 Processo Disciplinar nº5 /2022 

 Aquisição de Gasóleo Simples – Abertura de Concurso Público Internacional 

 Proposta de Aprovação do Projeto para a Requalificação da Rua Portas de Beja  

 Empreitada de Requalificação da Rua Portas de Beja-Abertura de Procedimento 

 Empreitada de Alteração de Área de Serviço de Autocaravanismo - Parque de Campismo de Serpa- 

Abertura de Procedimento 

 Proposta de Aprovação do Projeto de Execução para a Requalificação do Espaço Exterior do Centro 

Escolar de Serpa  

 Proposta de abertura de Concurso Público para a Empreitada de Requalificação do Espaço Exterior 

do Centro Escolar de Serpa 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17h20 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 Gertrudes de Fátima Fialho Valente, 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                                      Gertrudes de Fátima Fialho Valente 
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Anexos da Ata n.º 23/2022 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 26 de outubro de 2022 

 
 
ANEXO 1 – 12 ª Alteração ao Orçamento e 9ª Alteração às GOP da Câmara Municipal de Serpa 
 
ANEXO 2 – Auxílios Económicos aos alunos do 1 º Ciclo do ensino básico para o ano letivo 2022/2023– 5ªfase 
 
ANEXO 3 – Plantas de localização do Artigo 105 J de Salvador (extinta) 
 
ANEXO 4 – Plantas de localização do Artigo 294J de Salvador (extinta) 
 
ANEXO 5 -  Plantas de localização do Artigo 106 J de Salvador (extinta) 
 
ANEXO 6 – Plantas de localização do Artigo 320 J de Salvador (extinta) 
 
ANEXO 7 – Mapa de turnos das Farmácias para 2023 
 
ANEXO 8 – Relatório Final do Processo Disciplinar nº3/2022 e respetivos boletins 
 
ANEXO 9 - Relatório Final do Processo Disciplinar nº5/2022 e respetivos boletins 
 
ANEXO 10 – Peças de procedimento para aquisição de combustível – Gasóleo Simples 
 
ANEXO 11 – Projeto para a Requalificação da Rua Portas de Beja 
 
ANEXO 12 - Peças de procedimento para a Empreitada de Requalificação da Rua Portas de Beja 
 
ANEXO 13 – Peças de procedimento para a Empreitada de Alteração de Área de Serviço de Autocaravanismo -        
Parque de Campismo de Serpa 
 
ANEXO 14 – Projeto de Execução para a Requalificação do Espaço Exterior do Centro Escolar de Serpa  
 
ANEXO 15 - Peças de procedimento para a Empreitada de Requalificação do Espaço Exterior do Centro Escolar 
de Serpa 
 
ANEXO 16 - Projeto de Lei nº330/XV/1ª - Fim da obrigatoriedade de instalação de rede de gás em habitação 
própria” 
 
ANEXO 17 - Projeto Lei 349 / XV/1ª – Define o regime transitório de regularização dos edifícios sede e similares 
das associações sem fins lucrativos” 
 


