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ATA N.º 10/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 27 de abril de 2022 

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 10/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIAPÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 27 DE ABRIL2022 

  
No Salão Polivalente de Vale de Vargo, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 27 de abril de 2022, 

pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 40.º da Lei n.º75/2013, de 12 de 

setembro. 

 

Aprovação da Ata n.º 9/2022 

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 9, relativa à reunião realizada no dia 20 de abril, 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.º 

53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os seguintes assuntos:  

 

1. 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 

 
 

Clube 2CV/Dyane de 
Portugal 

 
 

5856 
2022.04.13 

Comemorações dos 40 anos do Clube 
Salão Polivalente de Serpa pavilhão 
multiusos e recinto do mercado, em 

Serpa 
29 e 30/04 e 1 de maio 

 
 

Recinto 
improvisado 

e ruido 

 
 

35,45€ 
 

Associação de Jovens 
de A-do-Pinto 

5580 
2022.04-08 

Jantar e baile 
Salão polivalente de A-do-Pinto 

Dia 25 de abril 

Ruido 20,00€ 

 

 

 

2. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro, aos prédios sitos no Terreiro 

D.João, n.º 14 e Rua da Cadeia Velha, n.º 28, em Serpa – Requerente: Joaquim Bento Vitória  

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 Joaquim Bento Vitória, os Serviços Técnicos da Divisão da Divisão de Urbanismo 

e Ordenamento do Território, elaboram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 7 de abril 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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3. Destaque de parcela do prédio sito na Rua da Fonte Velha, n.º 4 em Vila Verde de Ficalho – 

Requerente: António Manuel Valente Garcias 

1. Prédio original – prédio urbano sito na Rua da Fonte Velha, n.º 4, em Vila Verde de Ficalho, com a área total 

de 1200,00 m2, com a matriz urbana n.º 1392, da freguesia de Vila Verde de Ficalho, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Serpa sob o n.º 2435/20111118 e seguinte composição: área de implantação de 272,88 

m2, área de construção de 373,22 m2 e área descoberta de 880,67 m2 e as seguintes confrontações: a 

Nascente, com Rua da Fonte Velha; a Norte, com Travessa dos Hortos.  
(Nota: de acordo com o levantamento apresentado, o prédio possui uma área total de 1153,55 m2)  

 

2. Parcela a destacar – parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 1033,36 m2 e seguinte 

composição: área de implantação de 152,69 m2, área de construção de 253,03 m2 e área descoberta de 880,67 

m2 e as seguintes confrontações: a Nascente, com Rua da Fonte Velha; a Norte, com prédio original.  

 

3. Parcela sobrante – parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 120,19 m2 e seguinte 

composição: área de implantação de 120,19 m2 e área de construção de 120,19 m2 e as seguintes 

confrontações: a Norte, com Travessa dos Hortos; a Nascente, com Rua da Fonte Velha; a Sul, com prédio 

original.  

 

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

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

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

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

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

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, 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 (…). 
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4. Licenciamento de obras de construção de um lagar no prédio rústico, inscrito na matriz sob o 

artigo 144.º, secção 1F, em Serpa – Requerente: Ricardo Filipe Ribeiro Pereira Fragoso  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 
em 8 do corrente mês de abril: 
 

«A. Análise:  

 

1. Âmbito do pedido:  

Respeita a presente pretensão à realização de operação urbanística na figura de Licenciamento e no âmbito 

do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), consagrado pelo Decreto-Lei nº555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação.  

 

2. Caracterização do pedido:  

Trata-se do pedido de Licenciamento de obras de construção de um Lagar no prédio rústico denominado “Bica”, 

descrito na CRPSerpa sob o n.º 289/19880826, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 144 – secção 1F, da 

União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito com Área Total de 4, 9 hectares e Área 

Descoberta de 4,9 hectares.  

 

3. Enquadramento no PU de Serpa:  

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

Planta de Zonamento: afeta a: “Outros Espaços Agrícolas ou Agrossilvopastoris”;  

Planta de Condicionantes: afeta a: “REN – Reserva Ecológica Nacional: Áreas estratégicas de proteção e 

recarga de aquíferos”  

 

4. Consulta a entidades externas:  

O pedido vem acompanhado do parecer da CCDRAlentejo, a informar que permanece válido o registo anterior 

da Comunicação Prévia referente à construção do Lagar, transmitido através do Ofício Ref.ª 136-SSB/2017. 

 

5. Análise do pedido:  

a) A proposta refere-se ao pedido de licenciamento de um Lagar, com área de implantação/construção de 281 

m2 de acordo com Quadro de Áreas apresentado:  

 

 
 

Verifica-se que a proposta cumpre com os índices e parâmetros definidos para a zona do PU de Serpa onde a 

área de intervenção se insere - “Outros Espaços Agrícolas ou Agrossilvopastoris” (artigos 12º e 13º do 

Regulamento do PU de Serpa):  
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Artigo 13.º  

Regime especial  

(…)  

2 — Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública aplicáveis, nomeadamente as decorrentes das reservas 

ecológica e agrícola ou do regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícolas, são admitidas edificações novas 

destinadas ao apoio de atividades agrícolas, pecuárias e florestais desde que:  

a) Não existam alternativas viáveis fora da área de intervenção do PU|Serpa;  

b) A sua necessidade seja comprovada pelos serviços setoriais competentes;  

c) Cumpra um índice de utilização do solo bruto de 0,04, uma área máxima de construção de 500 m², no máximo com 1 

piso e com altura de edificação máxima de 10 m;  

d) Excetuam-se na alínea anterior as situações devidamente fundamentadas desde que possuam parecer favorável da 

entidade com competência na matéria.  

3 — Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública aplicáveis, são admitidos estabelecimentos 

industriais de primeira transformação de produtos agrícolas ou florestais, que comprovadamente concorram para 

a melhoria das condições socioeconómicas do concelho, desde que cumpram cumulativamente os seguintes requisitos:  

a) Seja imprescindível a sua localização na proximidade da produção primária ou porque há inconvenientes técnicos na 

sua instalação nos espaços de atividades económicas existentes e propostos;  

b) Cumpram o disposto nas alíneas b), c) e d) do número anterior.  

(…)  

 

b) Foram entregues os elementos solicitados através do Ofício n.º 1292, de 08-03-2022;  

 

c) Foram entregues novas peças desenhadas, com a inclusão da localização da fossa de rejeição de efluentes 

e do furo de abastecimento de água para consumo humano, este último localizado no prédio rústico inscrito na 

matriz predial sob o artigo n.º 145 – secção F, na União de Freguesias de Serpa. Este prédio rústico é 

propriedade do Requerente, conforme certidão do Registo Predial junta ao processo;  

 

d) Foi entregue o título de autorização de utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea, 

emitido pela APA, I.P.;  

 

e) Foi entregue a simulação no SIR, com a classificação do Lagar como Estabelecimento Industrial do Tipo 3;  

 

f) Foram entregues os elementos instrutórios exigíveis, constantes na Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril;  

 

g) Foram entregues os Termos de Responsabilidade da Autora e do Coordenador do projeto, a atestar o 

cumprimento do projeto com as normas legais e regulamentares aplicáveis;  

 

h) O proprietário do prédio onde se pretende intervir, irá proceder à entrega de um pedido de Legalização das 

construções existentes no prédio.  

 

6. Interesse do Município na instalação proposta:  

O pedido deverá ser submetido a Reunião de Câmara, para deliberação sobre o interesse do Município na 

instalação do Lagar pretendido, de acordo com o definido no Art.º 22º do Regulamento do PDM de Serpa: 
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Regulamento do PDM de Serpa:  

Artigo 22.º  

Usos Especiais  

1 — Sem prejuízo das servidões e restrições de utilidade pública e de disposições específicas decorrentes da aplicação 

de normas em vigor, a implantação ou a instalação de infraestruturas e equipamentos, nomeadamente de vias de 

comunicação, de saneamento básico, de infraestruturas de gestão de resíduos, de telecomunicações, ou de produção, 

transporte e transformação de energia, de recreio e lazer, entre outros, podem ser viabilizada em qualquer área ou local 

do território concelhio, desde que o Município reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento 

e desenvolvimento locais, após ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade 

ambiental e paisagística das áreas afetadas.  

(…) 

 

7. Legitimidade do Requerente:  

Foi entregue o Contrato de Comodato celebrado entre o Requerente do processo e o proprietário do prédio 

objeto do pedido, pelo que se considera que o processo deverá ser encaminhado ao Gabinete Jurídico, no 

sentido de verificar a validade do contrato e a respetiva prova de legitimidade do Requerente no procedimento. 

 

B. Proposta:  

Face ao supra exposto, propõe-se:  

B.1) submeter o pedido a Reunião de Câmara, para deliberação sobre o interesse do Município na instalação 

do Lagar pretendido, de acordo com o definido no Art.º 22º do Regulamento do PDM de Serpa: “(…) desde que 

o Município reconheça que tal não acarreta prejuízos inaceitáveis para o ordenamento e desenvolvimento 

locais, após ponderação dos seus eventuais efeitos negativos nos usos dominantes e na qualidade ambiental 

e paisagística das áreas afetadas.”, conforme indicado no ponto 6) desta Informação;  

B.2) encaminhar o processo ao Gabinete Jurídico, a solicitar a verificação do Contrato de Comodato entregue, 

de acordo com o indicado no ponto 7) desta Informação. 

 

Posteriormente, será elaborada Informação a enviar ao Requerente, no seguimento do procedimento a seguir, 

resultante do indicado nos pontos B.1) e B.2).» 
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 Deliberação  

Face ao exposto, nos termos do art.º 22º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Serpa, foi 

deliberado, por unanimidade, declarar de interesse para o concelho, a instalação do Lagar, no prédio 

rústico denominado “Bica”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 

289/19880826, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 144 – secção 1F, da União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) e encaminhar o processo para o Gabinete Jurídico, a solicitar a 

verificação do Contrato de Comodato entregue, de acordo com o indicado no ponto 7) do parecer 

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

 

 

5. Parecer sobre constituição de compropriedade, dos prédios rústicos denominados “Alcaria” e 

“Horta e Olival de Alcaria”, em Serpa – Requerente: José Maria Pires Valadas Pulido Garcia 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 13 do 

corrente mês de abril, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição 

de compropriedade, decorrente da DOAÇÃO de José Maria Pires Valadas Pulido Garcia, a suas irmãs, Ana 

Margarida Pires Valadas Pulido Garcia, Constança Pires Valadas Pulido Garcia e Madalena Pires Valadas 

Pulido Garcia, na proporção de ¼ a cada um, do prédio rústico denominado “Alcaria”, descrito na CRPSerpa 

sob o n.º 335/19860827, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 165 – secção I, da União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito com Área Total de 6000 m2, e do prédio misto denominado “Horta e 

Olival de Alcaria”, descrito na CRPSerpa sob o n.º 336/19860827, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 

n.º 132 – secção I, e na matriz predial urbana sob o artigo n.º 1224, da União de Freguesias de Serpa (Salvador 

e Santa Maria), descrito, na parte rústica, com área de 30,5500 hectares e na parte urbana, com área coberta 

de 40 m2, tendo como objetivo a exploração conjunta dos quatro irmãos, por não se verificar que a referida 

transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao processo de reconversão das áreas 

urbanas de génese ilegal, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, 

de 2 de Setembro, na sua atual redação. 
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6. Anúncio n.º 55232/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua das 

Amendoeiras, n.º 54, em Serpa  

Nº Pedido - 55232/2022 

Data do Anúncio-08-04-2022 

Data de Disponibilização no Site-11-04-2022 

 
Requerente 

Susana Maria Coelho Gracio 

 
Vendedor(es) 

Eglantina Maria Madeira Alves  

José Jacinto Rodrigues Horta  

 
Comprador(es) 

Ana de Guadalupe Canhita Rebocho  

Lúcio Manuel dos Santos Racha  

 
Identificação do Imóvel 

Descrição em Ficha - 939 

Artigo Matricial - 750 

Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 96.95 m2 

Área Total - 120.9 m2 

Arrendado - Não 

Destino - Habitação   

 

Localização do Imóvel 

Endereço - Rua das Amendoeiras 54 - 7830.373 Serpa 

Distrito - Beja 

Concelho - Serpa 

Freguesia - Serpa (Salvador) 

 

Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio - Compra e venda 

Preço – 88000 Moeda Euros 

Data previsível do negócio - 27-04-2022 

 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 12 de abril do corrente 

ano, refere que, atendendo à localização do prédio (Rua das Amendoeiras, n.º 54, em Serpa), a área total 

do prédio (120,90 m2), a área bruta privativa (96,95 m2) e o valor (88.000,00 Euros), consideram que a 

Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 
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 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência, na venda do 
imóvel sito na Rua das Amendoeiras, nº 54, em Serpa, pelo valor proposto de 88.000€ (oitenta e oito 
mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Anúncio n.º 55927/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Quente, n.º 9, 

em Serpa  

Nº Pedido - 55927/2022 

Data do Anúncio - 11-04-2022 

Data de Disponibilização no Site - 11-04-2022 

 

Requerente 

Paulo António Capela da Cunha Carvalho 

 

Vendedor(es) 

Paulo António Capela da Cunha Carvalho  

 
Comprador(es) 

Susana Maria Fernandes Esperança  

 
Identificação do Imóvel 

Descrição em Ficha - 2111 

Artigo Matricial - 3338 

Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 42.48 m2 

Área Total - 42.48 m2 

Arrendado - Não 

Destino - Habitação   

 

Localização do Imóvel 

Endereço - Rua Quente Nº9 

Distrito - Beja 

Concelho - Serpa 

Freguesia - Serpa (Salvador) 

 
Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio - Compra e venda 

Preço – 45000 Moeda Euros 

Data previsível do negócio - 11-04-2022  

 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 12 de abril do corrente ano, 

refere que, atendendo à localização do prédio (Rua Quente, n.º9, em Serpa), a área total (42,48 m2), a área 

bruta privativa (42,48 m2) e o valor (45.000,00 Euros), considera que a Autarquia não terá interesse em exercer 

o direito de preferência. 

 



         Ata n.º 10/2022 – 27 de abril 

 

19 
 

 
 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência, na venda do 
imóvel sito na Rua Quente, n.º 9, em Serpa, pelo valor proposto de 45.000€ (quarenta e cinco mil 
euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Anúncio n.º 56435/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Quente, n.º 7, 

em Serpa  

Nº Pedido 56435/2022 Data do Anúncio 11-04-2022 

Data de Disponibilização no Site - 13-04-2022 

 

Requerente 

Tânia Ângelo 

 

Vendedor(es) 

Herança de Maria das Merces Milagres  

 
Comprador(es) 

Heitor Folque de Gouveia de Almeida Teixeira  

Ivone de Guadalupe Felício dos Reis  

 
Identificação do Imóvel 

Descrição em Livro - 2111 

Descrição em Ficha - 2111 

Artigo Matricial - 3338 

Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 65.82 m2 

Arrendado - Não 

Destino - Habitação   

 

Localização do Imóvel 

Endereço - Rua Quente, número 7 

Distrito - Beja 

Concelho - Serpa 

Freguesia - Serpa (Salvador) 

 

Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio - Compra e venda 

Preço - 55000 

Moeda - Euros 

Data previsível do negócio - 28-04-2022 

 

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

refere que, atendendo à localização do prédio (Rua Quente, n.º 7, em Serpa), a área bruta privativa (65,82 m2) 

e o valor (55.000,00 Euros), considera que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 
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 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência, na venda do 
imóvel sito na Rua Quente, n.º 7 em Serpa, pelo valor proposto de 55.000€ (cinquenta e cinco mil 
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Anúncio n.º 56742/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Canos, n.º 

35 e 37, em Serpa  

Nº Pedido 56742/2022 Data do Anúncio 12-04-2022 

Data de Disponibilização no Site 12-04-2022 

 

Requerente 

MAGISMAGNO - Mediação Imobiliária Lda 

 

Vendedor(es) 

António José Quitéria Serra  

João Manuel Quitéria Serra  

 
Comprador(es) 

INEWVATION, Lda  

 
Identificação do Imóvel 

Artigo Matricial 2279 

Fração Autónoma - B 

Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 68 m2 

Área Total - 114 m2 

Arrendado – Não 

Destino - Habitação   

 

Localização do Imóvel 

Endereço - Rua dos Canos n.ºs 35 e 37 - Serpa 

Distrito - Beja 

Concelho - Serpa 

Freguesia - Serpa (Santa Maria) 

 

Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio - Compra e venda 

Preço - 40000 

Moeda - Euros 

Data previsível do negócio - 02-05-2022 

 

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

refere que, atendendo à localização do prédio (Rua dos Canos, n.ºs 35 e 37, em Serpa), a área total (114 m2), 

a área bruta privativa (68 m2) e o valor (40.000,00 Euros), considera que a Autarquia não terá interesse em 

exercer o direito de preferência. 
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 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência, na venda do 
imóvel sito na Rua dos Canos, n.º 35 e 37, em Serpa, pelo valor proposto de 40.000€ (quarenta mil 
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Proposta para venda do livro de fotografia “Peroguarda 58/59” – Retificação  

Na sequência da informação da Divisão de Cultura e Património, datada de 22 do corrente mês de abril, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação proferida na reunião realizada no dia 20 

de abril do corrente ano e proceder à aquisição de 18 (dezoito) livros/catálogo de fotografias “Peroguarda 

58/59”, de Luis Ferreira Alves, pelo valor unitário de 19,60€ (dezanove euros e sessenta cêntimos), com IVA 

incluído, e a fixação do preço de venda ao público, idêntico ao praticado pelo autor, no valor de 28,00€ (vinte e 

oito euros), IVA incluído. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento  
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12. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 74, referente ao dia 26 de abril 

de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 3.257 880,23€ (três milhões duzentos e cinquenta e sete mil, 

oitocentos e oitenta euros e vinte e três cêntimos) e 60.634,74€ (sessenta mil, seiscentos e trinta e quatro euros 

e setenta e quatro cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

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

 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos interveio o Sr. Vereador Tomé Panazeite para questionar, e 

uma vez que já foi objeto de apreciação em Assembleia de Freguesia, a remodelação do Bairro 1º de Maio em 

Vila Nova, pois ficou indignado com o que ouviu dizer sobre o abate das árvores. Mais refere o Sr. Vereador 

que ouviu ainda os esclarecimentos da Câmara, através do vídeo publicado, onde informam que iriam ser 

colocadas arvores autóctones e que iriam beneficiar de sistema de rega autónomo. Contudo, e uma vez que o 

Verão está à porta, pergunta o Sr. Vereador Tomé quais as alterações efetivas que vão ser levadas neste 

campo. 

Sobre a mercado de Pias, referiu ainda o Sr. Vereador Tomé, que talvez na última Assembleia de Freguesia foi 

dito que não havia empreiteiro para receber a obra. Neste sentido, pergunta se é correta a informação anterior. 

Questionou, ainda, se a Câmara poderá intervir no muro que envolve o Tribunal uma vez que se apresenta 

como muito perigoso e pouco apelativo.  

Relativamente aos lotes nas Zonas de Atividades Económicas solicitou o Sr. Vereador Tomé esclarecimentos 

sobre o procedimento de venda dos mesmos uma vez que já tem visto placas com indicação de venda. 

Para finalizar, e uma vez que tem visto na comunicação social várias Câmaras, como entidades empregadoras 

a candidatarem-se a prémios na área social, questionou o Sr. Vereador Tomé Panazeite se a Câmara Municipal 

de Serpa tem nos seus quadros pessoas com deficiência e se Serpa tem ou não balcão de inclusão. Por fim, o 

Sr. Vereador agradece o convite enviado pelo Sr. Presidente para participar nas comemorações do 25 de abril. 

 

Sobre o mercado de Pias o Sr. Presidente da Câmara informou que o procedimento ficou efetivamente deserto. 

Informou também que existe uma situação que ainda não está resolvida que é a legalização do terreno onde 

está localizado o mercado. De acordo com a informação prestada pelo Sr. Presidente existe acordo com o 

proprietário, no entanto, o terreno faz parte de uma herança onde existem outros herdeiros que são dois filhos. 

Existe uma outra herdeira, mãe dos dois herdeiros mencionados anteriormente, que se encontra internada na 
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Fundação Viscondes de Messangil e que não reúne condições para assinar os documentos necessários com 

vista à legalização do terreno onde se encontra implantado o mercado.  

Relativamente ao muro do Tribunal de Serpa o Sr. Presidente esclareceu que o edifício é do Estado Central e 

que é intenção da Câmara, em diálogo com a Junta de Freguesia de Serpa, de criar as condições necessárias 

para a recuperação de todo o espaço envolvente ao Tribunal, sendo que, naturalmente terá que existir também 

envolvimento do próprio Tribunal. 

Sobre a venda de lotes nas zonas industriais, referiu o Sr. Presidente que quando são vendidos pela autarquia, 

essas vendas são efetuadas com determinadas condições e ónus de forma a evitar a especulação. No entanto, 

existem situações em que os lotes foram atribuídos a pessoas como contrapartida de terrenos que essas 

pessoas cederam à autarquia, para possibilitar a implantação das zonas industriais, e, nesses casos, os 

detentores dos lotes podem aliená-los livremente, porque não incidem sobre eles quaisquer ónus. 

Relativamente ao prémio de entidade empregadora inclusiva, não obstante a Câmara ter nos seus quadros 

alguns funcionários com deficiência e colaborar com o IEFP na inclusão nos seus quadros de pessoas 

deficientes, nunca se candidatou à atribuição do prémio, sendo que, no entanto, esse assunto tem vindo a ser 

abordado em reuniões com o referido Instituto, nomeadamente com o Dr. Noel Farinho, no sentido de 

futuramente, a Câmara se candidatar ao prémio em causa. 

Interveio o Sr. Vereador Francisco Godinho para informar que num recente concurso para admissão de pessoal, 

estava em condições de ser admitido um funcionário com deficiência que, no entanto, não aceitou o lugar, uma 

vez que reside em Moura e tinha igualmente obtido colocação num concurso da Câmara Municipal de Moura. 

Relativamente à remodelação do Bairro do 1º Maio em Vila Nova de São Bento o Sr. Vereador Francisco 

informou que esta vem na sequência de várias reivindicações dos próprios habitantes do bairro uma vez que 

as raízes das árvores têm prejudicado várias habitações e linhas de águas. Informou ainda o Sr. Vereador que 

a Câmara já interveio várias vezes em quintais que estavam danificados. Esclareceu também que as árvores 

que irão ser plantadas são amendoeiras e london e que o objetivo desta remodelação é também a 

reorganização dos estacionamentos e do próprio pavimento. Informou ainda que irão ser colocadas papeleiras 

e outros acessórios e irão ser reparados passeios de forma a dar alguma dignidade ao próprio bairro. 

 

Interveio novamente o Sr. Vereador Tomé Panazeite para dizer que o processo de abate das árvores deveria 

ser faseado porque permite aos habitantes ter alguma sombra no verão que se está a aproximar. 

Paralelamente, perguntou se as novas árvores não vão causar os mesmos problemas. 

 

O Sr. Vereador Francisco explicou, ainda, que com as novas técnicas de plantação as raízes das arvores não 

serão um problema. 

 

Sobre o assunto do mercado de Pias o Sr. Vereador Tomé interveio para dizer que teve conhecimento de uma 

carta em que os proprietários do terreno pediam a sua devolução. 

 

O Sr. Presidente informou que desconhecia o assunto, mas que ira verificar a situação. 
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Interveio a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para agradecer o convite recebido do Sr. Presidente para participar nas 

Comemorações do 25 de Abril. Depois seguiram-se algumas questões e considerações que se passam a 

transcrever na íntegra:  

1. “Durante a campanha autárquica ouvi em entrevistas dadas pelo Sr. Presidente, que deseja tornar 

Serpa num bom lugar para viver! Pois bem, segundo sei existem jovens casais que aguardam há cerca 

de três anos que sejam efetuados os loteamentos (Estrada de São Brás). 3 anos? Para quando a 

resolução do processo? 

2. Em Vales Mortos, ocorreu um desabamento de uma ponte, felizmente não se registaram vítimas. A 

autarquia tem prevista para quando a sua reparação?  

3. Gostaria de saber, se para a requalificação da Rua dos Fidalgos em Serpa, existiu algum projecto de 

implantação topográfica? Peço por favor que me seja enviado por e-mail. 

4. Quem é o proprietário (no registo predial) do terreno onde está localizado o mercado de Pias? Se havia 

o conhecimento de que o terreno não pertencia à autarquia ou à junta de Freguesia de Pias, é 

inaceitável que o anúncio de requalificação do mesmo, tenha sido utilizado como bandeira de 

campanha política nas autárquicas, pelo PCP!  

5. Existe alguma planta da rede de esgotos em Pias? Existem zonas em que as sargetas das águas 

pluviais cheiram a esgoto e tenho recebido inúmeras reclamações! A requalificação da rede de esgotos 

é urgente e necessária! “ 

Após várias pesquisas percebi o porquê de ter ficado o concurso deserto, para explorar o Bar no Jardim de 

Serpa. Oxalá se aprendam com os erros e todos os problemas de infiltrações e outros, sejam resolvidos!  

Na estrada principal de Pias que atravessa a Vila, não existem condições para que uma pessoa com mobilidade 

reduzida utilize uma cadeira de rodas ou mesmo para carros de bebé. Colocando em perigo a circulação dos 

peões e a sua segurança. Sendo que na Assembleia de Freguesia de Pias já foi apresentada por nós uma 

solução, que obviamente não passou de isso mesmo! Infelizmente! “ 

 

Sobre as questões colocadas o Sr. Presidente informou que não tem conhecimento de loteamentos na estrada 

de São Brás e que, eventualmente, se existirem são de particulares.  

Quanto à situação de Vales Mortes informou que se deu início ao processo para executar uma passagem 

hidráulica, no entanto, foi aberto um procedimento que ficou deserto. Segundo o Sr. Presidente o orçamento 

está a ser revisto para abrir novo procedimento. 

Sobre a questão do levantamento topográfico irá posteriormente dar resposta. 

Quanto ao processo de exploração do bar do Jardim Municipal de Serpa esclareceu que está consciente da 

situação e que está em revisão o caderno de encargos de forma a se tornar mais apelativo. 

Quanto ao mercado de Pias explicou que a situação é muito antiga e que há coisas que antigamente se faziam 

que hoje já não se fazem. A obra é para avançar, contudo, existe este problema da propriedade que pode tornar 

impossível a candidatura. A obra poder-se-á fazer mas não se pode candidatar. 

Relativamente à estrada principal de Pias o Sr. Presidente considera que, efetivamente, os passeios são 

bastantes estreitos e que talvez a única solução seja falar com as Infraestruturas de Portugal para dirigir o 

transito para outro lado, contudo, considera que esta não é uma situação fácil. 

Quanto à planta de rede de esgotos em Pias considera que é uma rede muita antiga e com vários problemas, 

no entanto ficou de verificar a situação. 
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Interveio o Senhor António Mariano para dizer que o 25 de Abril sempre foi festejado com grande notoriedade 

e que o ano passado, com a pandemia do Covid, as celebridades foram contidas mas com significado. Contudo, 

e embora este ano se tenha celebrado com mais alguma visibilidade, propõe que nos próximos anos se 

realizasse uma cerimonia mais oficial. 

Relativamente à situação do espaço onde está localizado o mercado de Pias considera o Sr. António Mariano 

que haverá outras situações similares no concelho de Serpa, como por exemplo, o espaço onde está a 

Sociedade 1º de Dezembro, em Pias, que está a ser reivindicado pelos antigos proprietários (família). Neste 

sentido, o Sr. António Mariano deixa um apelo para que o gabinete jurídico da Câmara Municipal apoie na 

questão da legalização destas situações e edifícios. Sobre o Centro Cultural de Vale de Vargo pergunta porque 

é que as obras estão paradas. 

 

Respondeu o Sr. Presidente que sobre as comemorações do 25 de abril enviou mensagens aos Vereadores a 

dizer que não havia convites mas gostaria que eles estivessem presentes. Considera ainda a hipótese de existir 

um convite formal. 

Quanto à situação do mercado de Pias, adiantou que alguns mercados e edifícios sempre tiveram ao uso das 

Juntas de Freguesia como é o caso, por exemplo, da Casa do Povo de Vila Verde de Ficalho. Considera, 

também, que Câmara por si só não pode tomar a iniciativa sobre a Sociedade 1º Dezembro mas que 

notarialmente ou judicialmente a situação deverá ser resolvida. 

Quanto ao processo do Centro Cultural de Vale de Vargo o Sr. Presidente informou que irão ser feitos novos 

orçamentos. 

 

Interveio o Sr. Manuel Luis Machado, Presidente da União de Freguesias de Vila Nova e Vale de Vargo, para 

congratular o Executivo pela descentralização das reuniões de Câmara nas freguesias. Aproveita ainda para 

convidar todos os presentes à participação da Festa das Santas Cruzes, em Vila Nova, embora a Junta de 

Freguesia não tenha o papel de entidade organizadora, mas sim de apoiante. 

 

O Sr. Presidente agradeceu à Junta de Freguesia pelo apoio dado à inauguração da Casa Museu Silvestre 

Raposo. 

 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

seguintes assuntos: 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de dezembro, aos prédios sitos no Terreiro 

D.João, n.º 14 e Rua da Cadeia Velha, n.º 28, em Serpa – Requerente: Joaquim Bento Vitória  

3. Destaque de parcela do prédio sito na Rua da Fonte Velha, n.º 4 em Vila Verde de Ficalho – 

Requerente: António Manuel Valente Garcias 

4. Licenciamento de obras de construção de um lagar no prédio rústico, inscrito na matriz sob o artigo 

144.º, secção 1F, em Serpa – Requerente: Ricardo Filipe Ribeiro Pereira Fragoso  

5. Parecer sobre constituição de compropriedade, dos prédios rústicos denominados “Alcaria” e “Horta e 

Olival de Alcaria”, em Serpa – Requerente: José Maria Pires Valadas Pulido Garcia 
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6. Anúncio n.º 55232/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua das Amendoeiras, n.º 

54, em Serpa  

7. Anúncio n.º 55927/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Quente, n.º 9, em 

Serpa  

8. Anúncio n.º 56435/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Quente, n.º 7, em 

Serpa  

9. Anúncio n.º 56742/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Canos, n.º 35 e 

37, em Serpa  

10. Proposta para venda do livro de fotografia “Peroguarda 58/59” – Retificação  

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18h40 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 

 


