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ATA N.º 4/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2022 

  
Na Sala do Centro Cultural de Brinches, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 2 de fevereiro 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.º 3/2022 

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 3, relativa à reunião realizada no dia 19 de janeiro, 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. Pedido de isenção de pagamento de taxas 

 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 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 de Festas de 
Vale de Vargo 

 

819 
 de 2022.01.19 

Evento móvel 
pelas ruas da 

localidade – Festas 
de São Sebastião 
20, 21, 22 e 23/01 

Ruído 20€ 
 

 

 

 

2. Pedidos de Autorização de Queimada – Ratificação  

De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento na respetiva câmara 

municipal.  
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 Deliberação  

Face à urgência na resolução do assunto, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, ratificar os seguintes despachos, proferidos pelo Sr. 

Presidente: 

 

Requerente N.º e Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Monte da Morena Agro 

Turismo , Lda. 

1158 

2022.01.25 

2022.01.25 2022.01.25 Herdade da Morena 

em Serpa 

Eugénio Prazeres 

Cortez Tavares de 

Almeida 

1254 

2022.01.26 

2022.01.26 2022.01.26 Horta dos Banhos 

 

 

3. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio rústico, artigo 335, 

secção F, em Brinches, para arranque e posterior plantação de olival – Requerente: Manuel 

Domingos Lascas Vilão 

 

Em informação datada de 27 de janeiro, do corrente ano, a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos emite o 

parecer com base na seguinte informação: 

 

“- Situação do prédio rústico denominado "Jogo da Bola", sito ao artigo 335 F, da freguesia de Brinches, face 

à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa, aprovada por deliberação da Assembleia Municipal de Serpa, 

em sessão de 27 de setembro de 2019 e publicada no Diário da República n.º 29/2020, de 11 de fevereiro, na 

II.ª Série, através do Aviso n.º 2361/2020 “Aprovação das medidas Preventivas a revisão do plano diretor 

Municipal de Serpa. 

 

Prédio rústico inserido na faixa exterior ao perímetro urbano (extensão linear de 500,0 metros) de acordo com 

o nº 2 do artigo 1º esta sujeito as Medidas Preventivas Revisão PDM de Serpa. 

 

As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem na sujeição a 

parecer vinculativo das seguintes ações: 

 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; 

A realização das ações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, ficam dependentes de parecer vinculativo a 

emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe indeferir o pedido de arranque e posterior plantação de olival 

referente ao prédio rustico 335 F denominado “Jogo da Bola” da freguesia de Brinches. - “Zona estabelecida 

para proteção das zonas urbanas com maior densidade populacional da exposição aos impactos negativos do 

ponto de vista ambiental das atividades agrícolas intensivas”. 
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Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe indeferir o pedido. -------------------------------------------------------- 

  

 Deliberação 

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

técnico, acima transcrito, indeferindo o pedido para arranque de olival e posterior plantação, no prédio 

rústico 335 F denominado “Jogo da Bola, em Brinches. As respetivas plantas constam dos anexos à 

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

 

4.  Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio rústico, artigo 68, 

secção F, na União de Freguesias de Serpa, para arranque e posterior plantação de olival – 

Requerente: Sociedade Agroalimentar Sotero Vicente, Lda. 

 

Em informação datada de 28 de dezembro, de 2021, a Divisão de Cultura e Património emite o parecer que 

se passa a transcrever: 

 

“Solicitação 

Através do documento com a Entrada n.º E/16413/2021, de 30 de novembro de 2021, solicita o 

requerente, Sociedade Agroalimentar Sotero Vicente, Lda., Pedido para Arranque e Posterior Plantação de 

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

Serpa, com a designação “Matela”, situado na Freguesia de Santa Maria, com o n.º 565, artigo 68, seção F.  

Parecer 

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

constante no Plano Diretor Municipal, verifica-se que na envolvente existe um sítio arqueológico, a distância 

inferior aos 75 m de área de proteção (PDM artigo 17º, ponto 7, alínea b), representados através de um ponto 

central de implantação. 

Sítios arqueológicos constantes do inventário da autarquia na envolvente ao prédio rústico (distância inferior a 

75 m): 

Sítio Localização 

Código 

Nacional 

de Sítio 

Tipo Cronologia Descrição Referências 

Tapada 

CMP 522 

-7.6141 

37.9621 

(WGS 84) 

31441 
Fos

sa 

Indeterminad

o 

Interface negativa em parte 

associada e afetada por uma raiz, 

sendo escasso o material associado. 
PDM 

Serpa. 

Endovélico. 
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Referências: 

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

Tapada https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2838162  [consultado a 

28.12.2021 às 10:33] 

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

possível afetação pelos trabalhos que impliquem revolvimento de solo, deverá ser cumprida a Lei 107/2001, 

de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património 

cultural, em particular os art.os 74.º a 79º, relativos ao património arqueológico, de modo a garantir a 

salvaguarda dos vestígios arqueológicos existentes. 

Nesse sentido, e à luz da legislação em vigor1,deverão ser realizadas prospeções arqueológicas 

prévias para delimitação da área de dispersão dos vestígios indicados, e no caso destes vestígios 

coincidirem com as áreas de implantação do projeto, deverá garantir-se o acompanhamento arqueológico 

dos trabalhos que impliquem movimentações de terras na área próxima aos locais onde seja assinalada a 

presença de vestígios arqueológicos, podendo se necessário proceder a escavação arqueológica no caso 

da eventual deteção de vestígios arqueológicos no decurso dos trabalhos. 

 

Mais se informa, não ser a Câmara Municipal a entidade com competência para conceder a autorização para 

a prática desta ação, mas sim a Direção Regional de Cultura do Alentejo à qual o requerente deverá dirigir o 

respetivo pedido. 

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

de Cultura do Alentejo a 20 de janeiro de 2020, nomeadamente no âmbito da Cláusula 1ª, ponto 1, que refere 

“A solicitação da Direção Regional de Cultura do Alentejo, o Município de Serpa envia para conhecimento 

daquela entidade, os pareceres de enquadramento em Plano Diretor Municipal emitidos pela Câmara 

Municipal em matéria de arqueologia no âmbito de processos agrícolas” a presente informação será remetida 

à Direção Regional de Cultura do Alentejo, salvaguardando o mencionado na Cláusula 5ª “A Direção Regional 

de Cultura do Alentejo, tratará os dados pessoais transmitidos pelo Município de Serpa, ao abrigo do n.º 1 da 

Cláusula Primeira do presente protocolo de acordo com as disposições previstas no Regulamento (UE) 

2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 que estabelece as regras relativas à 

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

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

referido regulamento”. “ 

 

Em 24 de janeiro, do corrente ano, a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos complementa o parecer 

anterior emitido pela Divisão da Cultura e Património, com a seguinte informação: 

 

“ Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação 

em vigor) 
                                                           
1Lei 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural (art.º 75.º, al. 1 e 2; art.º 76.º, al. 

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

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=2838162
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Carta de Zonamento 

- Espaços Agrossilvopastoris 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Agrícola Nacional 

 

Sem prejuízo das Servidões e Restrições de Utilidade Pública identificadas na Carta de Condicionante, o 

pedido apresentado é considerado viável ao abrigo do estabelecido em PDM para a categoria de solos 

em causa.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com os pareceres 

técnicos, acima transcritos, deferindo o pedido para arranque de olival e posterior plantação, no 

prédio rústico, artigo 68, secção F, denominado “Matela”, na União de Freguesias de Serpa. As 

respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante.------------------------- 
 

 

5. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio rústico, artigo 75, 

secção U, em Pias, para arranque e posterior plantação de olival – Requerente: José Barão 

Bracinhos 

 

Em informação datada de 21 de janeiro, do corrente ano, a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos emite o 

parecer com base na seguinte informação: 

 

“Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação 

em vigor) 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris 

 

 Carta de Condicionantes 

- Reserva Agrícola Nacional 

Sem prejuízo das Servidões e Restrições de Utilidade Pública identificadas na Carta de Condicionante, o 

pedido apresentado é considerado viável ao abrigo do estabelecido em PDM para a categoria de solos 

em causa.“ 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido. --------------------------------------------------------- 

  

 Deliberação 

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

técnico, acima transcrito, deferindo o pedido para arranque de olival e posterior plantação, no prédio 
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rústico 75 U, em Pias. As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

6. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio rústico, artigo 82, 

secção J, em Vila Nova de São Bento, para arranque e posterior plantação de olival – 

Requerente: Sónia Maria Palma Pires Parreira 

 

Em informação datada de 21 de janeiro, do corrente ano, a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos emite o 

parecer com base na seguinte informação: 

 

“Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação 

em vigor) 

 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris. 

 

Carta de Condicionantes 

- Sem condicionantes. 

 

Sem prejuízo das Servidões e Restrições de Utilidade Pública identificadas na Carta de Condicionante, o 

pedido apresentado é considerado viável ao abrigo do estabelecido em PDM para a categoria de solos 

em causa.” 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido. --------------------------------------------------------- 

  

 Deliberação 

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

técnico, acima transcrito, deferindo o pedido para arranque de olival e posterior plantação, no prédio 

rústico 82 J, em Vila Nova de São Bento. As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, 

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

--------------------------- 
 

 

7. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio rústico, artigo 366, 

secção R, em Pias, para arranque e posterior plantação de olival – Requerente: António Duarte 

Baião dos Reis 

 

Em informação datada de 27 de janeiro, do corrente ano, a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos emite o 

parecer, com base na seguinte informação: 

 

- Situação do prédio rústico denominado "Lagoa do Barro", sito ao artigo 366 R, da freguesia de Pias, face à 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa, aprovada por deliberação da Assembleia Municipal de Serpa, 
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em sessão de 27 de setembro de 2019 e publicada no Diário da República n.º 29/2020, de 11 de fevereiro, na 

II.ª Série, através do Aviso n.º 2361/2020 “Aprovação das medidas Preventivas a revisão do plano diretor 

Municipal de Serpa. 

 

Prédio rustico inserido na faixa exterior ao perímetro urbano (extensão linear de 500,0 metros) de acordo com 

o nº 2 do artigo 1º esta sujeito as Medidas Preventivas Revisão PDM de Serpa. 

 

As medidas preventivas adotadas para a área de intervenção definida no artigo 1.º, consistem na sujeição a 

parecer vinculativo das seguintes ações: 

 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; 

A realização das ações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1, ficam dependentes de parecer vinculativo a 

emitir pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe indeferir o pedido de arranque e posterior plantação de olival 

referente ao prédio rustico 366 R denominado “lagoa do Barro” da freguesia de Pias. - “Zona estabelecida 

para proteção das zonas urbanas com maior densidade populacional da exposição aos impactos negativos do 

ponto de vista ambiental das atividades agrícolas intensivas”. 

 

 Deliberação 

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

técnico, acima transcrito, indeferindo o pedido para arranque de olival e posterior plantação, no prédio 

rústico 366 R, em Pias. As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio rústico, artigo 16, 

secção D, na União de Freguesias de Serpa, para arranque e posterior plantação de olival – 

Requerente: Sociedade Agrícola das Arouchas 

 

Em informação datada de 27 de janeiro, do corrente ano, a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos emite o 

parecer, com base na seguinte informação: 

 

“Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação 

em vigor) 

 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris. 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Ecológica Nacional (REN); 

- Sobreiros e azinheiras em povoamento. 
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Sem prejuízo das Servidões e Restrições de Utilidade Pública identificadas na Carta de Condicionante, o 

pedido apresentado é considerado viável ao abrigo do estabelecido em PDM para a categoria de solos em 

causa.” 

 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido. --------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

técnico, acima transcrito, deferindo o pedido para arranque de olival e posterior plantação, no prédio 

rústico 16D, em Serpa. As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio rústico, artigo 63, 

secção A, na União de Freguesias de Serpa, para arranque e posterior plantação de olival – 

Requerente: Sociedade Agrícola das Arouchas 

 

Em informação datada de 27 de janeiro, do corrente ano, a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos emite o 

parecer, com base na seguinte informação: 

 

“Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação 

em vigor) 

 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris. 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Ecológica Nacional (REN); 

- Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

- Sobreiros E azinheiras em povoamento; 

- Domínio Publico Hídrico. 

 

Sem prejuízo das Servidões e Restrições de Utilidade Pública identificadas na Carta de Condicionante, o 

pedido apresentado é considerado viável ao abrigo do estabelecido em PDM para a categoria de solos em 

causa. “ 

 

Face ao exposto, o serviço de Ambiente, propõe deferir o pedido. --------------------------------------------------------- 

 

 

 Deliberação 

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

técnico, acima transcrito, deferindo o pedido para arranque de olival e posterior plantação, no prédio 

rústico 63 A, na União de Freguesias de Serpa. As respetivas plantas constam dos anexos à presente 

ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Declaração de caducidade do processo de licenciamento de obra na Rua D. Luís de Almeida e 

Albuquerque nº3, em Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território em 18 de janeiro, do corrente ano, propõe a caducidade 

do processo de licenciamento acima referido com base na seguinte informação: 

 

“Foi enviado o Ofício n.º 4205, de 13-09-2021, a informar a Requerente que, terminado o prazo para requerer 

a emissão do alvará de licença de obras de construção, indicado no Ofício n.º 3819, de 20-07-2020, é 

intenção da Câmara declarar a caducidade da licença, após audiência prévia do interessado, dispondo o 

mesmo do prazo de 10 dias úteis para se pronunciar sobre esta intenção. 

 

Não tendo havido pronúncia da interessada no prazo estipulado, propõe-se que o processo seja encaminhado 

a reunião de Câmara, para que, de acordo com o definido no n.º5 do Art.º71.º do Decreto-Lei n.º555/99, de 16 

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

 

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

com o definido no Art.º72º do Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual redação.” 

 

Assim, e nestes termos, propõe a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território que o presente assunto 

seja presente a reunião de Câmara, para declaração da caducidade do processo de licenciamento. --------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo 

de licenciamento, respeitante à obra no prédio sito na Rua Dr. Luis de Almeida e Albuquerque nº 3, em 

Serpa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Declaração de caducidade do processo de licenciamento de obra na Travessa do Mercado, em 

Vila Nova de São Bento 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território em 18 de janeiro do corrente ano propõe a caducidade 

do processo de licenciamento, acima referido, com base na seguinte informação: 

 

“Encontra-se expirado o prazo de 10 dias úteis, para a entidade Requerente se pronunciar.  

- Tinha a entidade Requerente sido informada, através do nosso ofício de ref.ª 5713, de 10-12-2021, que se 

encontrava ultrapassado o prazo concedido através do nosso ofício de ref.ª 1716, de 22/04/2021, desde o dia 

26/11/2021, para poder requerer o alvará de licença de construção; e concedido o prazo de 10 dias úteis, 

para se pronunciar sobre a intenção da Autarquia declarar a caducidade do processo de licenciamento, em 

cumprimento do princípio de audiência de interessados.  

- De acordo com o ponto 2, do artigo 71º 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 (Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação – RJUE), “A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de loteamento que não 

exija a realização de obras de urbanização, bem como a licença para a realização das operações urbanísticas 
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previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida a emissão do respetivo alvará ou, no 

caso da comunicação prévia e sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para o 

efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação urbanística.”  

-Conforme exposto no ponto 5 do artigo 71º 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, “As caducidades previstas no presente artigo 

devem ser declaradas pela câmara municipal, verificadas as situações previstas no presente artigo, após 

audiência prévia do interessado.”  

 

Assim, e nestes termos, propõe a Divisão de Urbanismo e ordenamento do Território que o presente 

assunto seja presente a Reunião de Câmara, para declaração da caducidade do processo de 

licenciamento (licença administrativa).” 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo 

de licenciamento (licença administrativa), respeitante à obra na Travessa do Mercado, em Vila Nova de 

São Bento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, no prédio sito na 

Rua Manuel Dias Nunes nº7, em Serpa – Requerente: João Manuel Lucas Ildefonso 

 

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 João Manuel Lucas Ildefonso, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo 

e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 13 de janeiro de 2022: 
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 Deliberação 

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

transcrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

13. Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Serpa – Aprovação da Fase I e prorrogação de 

prazo 

Em 27 de janeiro, do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa o seguinte: 

 

“A primeira fase da Revisão do PDM de Serpa está concluída e pronta para apreciação da Comissão 

Consultiva, nomeada e presidida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

(CCDR Alentejo). 

 

Desta primeira fase dos trabalhos não se espera uma resposta final, ou definitiva, para as situações 

identificadas quer no Relatório de Análise Critica do Ordenamento do Território Municipal quer nos Termos de 

Referência para a Revisão. 

 

O parecer da Comissão Consultiva vai incidir sobre as propostas preliminares (em anexo) de: 

 

Relatório do Plano; 
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Regulamento do Plano; 

Cartas de Ordenamento do solo urbano à escala 1/5 000; 

Cartas de Ordenamento do solo rústico à escala 1/25 000. 

 

Ainda não se apresentam as Cartas de Condicionantes, o Plano de Execução e Financiamento e as restantes 

peças (escritas e gráficas) de acompanhamento. 

 

Informo ainda que, a cartografia de base está em processo de homologação na Direção Geral do Território, 

pelo que, o parecer desta entidade será, forçosamente, condicionado pela ainda inexistente Declaração de 

Homologação.  

 

Ainda assim, e por que no atual quadro legislativo, a primeira Reunião da Comissão Consultiva deve 

acontecer, obrigatoriamente, até 31 de março de 2022, considero que não devemos adiar o envio do Plano 

para a CCDR Alentejo. 

 

A execução de cartografia apta para a elaboração/revisão de planos foi, aliás, a etapa que mais tempo 

consumiu nesta primeira fase, sendo necessário prorrogar os prazos quer para a conclusão dos trabalhos 

quer para o período de vigência das Medidas Preventivas associadas à revisão. 

 

É expetável que a revisão esteja concluída em dezembro deste ano, em linha com o estabelecido no Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, ainda assim, e por uma questão de segurança jurídica e 

administrativa, considero que devemos prorrogar o prazo inicialmente estabelecido por dois anos, de acordo 

com o mesmo regime, o máximo possível. 

 

Na sequência do acima exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere sobre: 

1. A aprovação e envio para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo da 

Fase I da Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa; 

 

2. A prorrogação do prazo de revisão do PDM por 2 anos, ao abrigo do número 7 do artigo 76.º do 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial; 

 

3. Prorrogação do prazo de vigência das Medidas Preventivas por 1 ano, ao abrigo do número 1 do 

artigo 141.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. 
 

 

 Intervenções 

Intervém a Sr.ª Vereadora Paula Pais questionando se, relativamente às cartas das freguesias, o perímetro 

urbano vai ficar mais curto. 

 

O Sr. Presidente informa que sim, uma vez que o objetivo é reduzir a malha urbana, a constituição de 

loteamentos novos e incentivar a requalificação de edifícios do interior.  

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais questiona se os 500m começam a contar da linha do perímetro urbano. 
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O Sr. Presidente esclarece que os 500m começam a contar a partir do que já está construído, e que esta é 

uma medida preventiva. Explica ainda que, a partir do momento que o PDM for aprovado as medidas 

preventivas deixam de ter efeito e, posteriormente, os loteamentos serão cada vez mais restritos existindo 

cada vez mais contenção das áreas. 
 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

1. Aprovar e enviar para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo a Fase I 

da Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa; 

2. Prorrogar o prazo de revisão do PDM por 2 anos, ao abrigo do número 7 do artigo 76.º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial; 

3. Prorrogar o prazo de vigência das Medidas Preventivas por 1 ano, ao abrigo do número 1 do artigo 

141.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.------------------------------------------------------

--- 

 

 

14. Proposta para alienação da escola primária Acoça Lobos, em Serpa – Requerente: Gonçalo 

Rijo 

O serviço de Assessoria Jurídica, em informação datada de 21 de janeiro, do corrente ano, informa o 

seguinte: 

“Através de pedido formulado por Gonçalo Rijo, doc. E/315/2022, de 07/01, é manifestado interesse na 

aquisição da escola primária de Acoça Lobos, justificando o pedido pelas seguintes razões: pelo facto do 

edifício se localizar na propriedade de seus pais, denominado Monte da Lapa, por se encontrar em estado de 

degradação e de abandono, por ter interesse na sua recuperação e pelo valor sentimental que reveste, uma 

vez que esse terreno foi cedido pelo seu bisavô.  

1- Face ao pedido apresentado presta-se a seguinte informação: 

-A escola primária Acoça lobos é propriedade do Município de Serpa, inscrita na matriz sob o artigo 2963, 

com origem no artigo 2034, descrita na CRP sob o número 2468/20131216, sita na União de freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) com o valor patrimonial de €11.545,46; 

- Foi entregue à posse da Câmara Municipal por ato de devolução de 19/11/1997, da Direção Regional de 

Educação do Alentejo, por se encontrar devoluta, assim como outras que em devida altura foram transferidas, 

mantendo-se desativada; 

-Foram apresentados vários pedidos por Maria dos Anjos Horta de Sousa Rijo, no período de 2007 a 2010, a 

manifestar interesse na aquisição desta escola pelas razões ora invocadas pelo filho, tendo também havido 

um procedimento público que foi concluído sem decisão de venda; 

- Informa-se ainda que, já foram vendidas escolas por acordo direto, em situações análogas, edificadas em 

terreno adquirido aos proprietários do terreno da sua localização, como foi o caso da escola da Vendinha, por 

deliberação tomada em reunião de câmara de 13/12/2016, pelo valor patrimonial e a escola Monte Candeias, 

de acordo com deliberação de câmara de 19/09/2019, também pelo valor patrimonial; 
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-Não se tendo verificado outras diligências para a venda desta escola ou para a sua recuperação, não se 

encontrando este edifício afeto aos fins para os quais foi edificado e não lhe tendo sido dado outro destino 

poderá decidir-se a alienação sem abertura de procedimento público, ponderado o interesse do requerente. 

 

2- Perante o exposto propõe-se: 

Que, o órgão executivo se pronuncie e delibere sobre a alienação do prédio ora identificado ao requerente 

Gonçalo Rijo, pelo preço de €11.545,46 (onze mil quinhentos e quarenta e cinco euros e quarenta e seis 

cêntimos), correspondente ao valor patrimonial, ao abrigo do disposto no artigo 33º nº 1 g) do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, pelos motivos invocados. 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite intervém no sentido de saber quantas escolas primárias estão atribuídas a 

associações, quantas escolas foram vendidas e quantas escolas estão na propriedade da Câmara. Embora 

compreenda a situação de alienação da escola, o Sr. Vereador Tomé sugere um enquadramento diferente, 

como por exemplo, a integração das escolas numa rota. Considera ainda que, estar a vender património da 

Câmara não é o mais correto uma vez que futuramente poderá ser útil. Estabelecer protocolos ou criar outras 

ideias seria o mais sensato.  

O Sr. Presidente compreende a proposta apresentada, contudo, considera que algumas escolas estão 

localizadas em terrenos de particulares e que se estas forem entregues a outra pessoa obrigará a criação de 

uma serventia. O Sr. Presidente refere, ainda, que irá pedir aos serviços o ponto de situação das escolas.  

 

 Deliberação 

Com base no parecer técnico acima proposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 

(quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e com a abstenção dos 2 (dois) eleitos do PS, aprovar a 

alienação da escola primária Acoça Lobo ao requerente Gonçalo Rijo, pelo preço de €11.545,46 (onze 

mil quinhentos e quarenta e cinco euros e quarenta e seis cêntimos), correspondente ao valor 

patrimonial, ao abrigo do disposto no artigo 33º nº 1 g) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

 

15. Pedido de apoio financeiro para as atividades desenvolvidas em 2020/2021 e atividades a 

desenvolver em 2021/2022 – Associação “Os Filhos de Lumière” 

Em informação datada de 17 de janeiro, do corrente ano, o Gabinete de Educação elabora o seguinte 

parecer: 

“A Associação Filhos de Lumière solicita a continuidade do apoio para as atividades no âmbito do projeto “O 

Mundo à Nossa Volta/Cinema Cem Anos de Juventude (projeto internacional envolvendo 15 países), 

que se centra na educação para o cinema junto dos alunos do concelho de Serpa, com a realização de 

oficinas semanais de sensibilização sobre a temática, através do visionamento e análise de filmes e de 

experiências práticas, onde são realizados pequenos filmes dentro e fora da escola.  
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Ano letivo 2020/2021 

Neste ano letivo o programa foi desenvolvido sob atemática “O Tempo no Cinema”. A Associação para além 

das atividades presenciais, acompanhou à distancia em fase de confinamento, os trabalhos que os alunos 

desenvolveram, nomeadamente: 

 Formação inicial: encontro internacional de formação que se realizou virtualmente devido à situação 

sanitária. Participaram no mesmo todos os alunos de escolas portuguesas envolvidos no projeto 

 Realização de exercícios: realização de sessões com a presença de técnicos de cinema 

(visualização e análise de filmes) e, realização de exercícios filmados onde os alunos começaram a 

conhecer o equipamento técnico, a filmar, a ouvir e gravar sons. Durante os meses de fevereiro e 

março o acompanhamento decorreu via online para permitir que os alunos continuassem o trabalho 

autónomo. 

 Balanço intermédio: a 12 e 24 de abril foram realizados encontros virtuais com os participantes dos 

15 países envolvidos, onde foram partilhados e analisados os filmes realizados; 

 Filme-ensaio: no último período foi realizado o filme-ensaio em cada oficina de cada escola, que 

contou com o apoio de profissionais de cinema, um montador e um cineasta. 

 Blogue: para registo e partilha do trabalho desenvolvido, com todos os países e escolas, foram 

colocados no blogue oficial materiais como: fotografias das oficinas e das rodagens, fotogramas de 

excertos de filmes, citações dos alunos e a própria apresentação. 

 Apresentação do filme ensaio: a 11 de junho de 2021 na Cinemateca Francesa, em Paris, realizou-

se o encontro internacional onde participaram grande parte das escolas envolvidas, incluindo a 

Escola Secundária de Serpa, com a apresentação do seu filme-ensaio, distinguido com uma 

menção honrosa, e com a oportunidade de relatarem a sua experiência na conceção do mesmo. 

 Encontro de balanço final: o referido encontro realizou-se a 15 de julho, na Cinemateca Júnior de 

Lisboa, com a participação dos cineastas envolvidos e outros técnicos das escolas portuguesas que 

integram o projeto. 

Em representação do nosso concelho participaram representantes da Escola Secundária de Serpa, 

que integram o Clube de Cinema, assim como representante da Autarquia, a Vereadora Odete 

Borralho. 

Neste encontro foram apresentados todos os filmes realizados pelas Escolas em 2021, com o 

testemunho partilhado dos professores e alunos sobre todas as fases que envolvem o processo e as 

experiências. 

 Programa “25 sub 25”: O referido programa apoia projetos inovadores para jovens até aos 25 anos, 

e contou com a participação dos alunos da Escola Secundária de Serpa, do Clube de Cinema, tendo 

dois jovens de Serpa chegado à final; 

 Participação nas Academias da Fundação Calouste Gulbenkian; 

 Apresentação do Filme da Escola Secundária de Serpa “A Solidão dos Tempos Parados” e “O Sino 

da Minha Aldeia” no festival Internacional de Cinema MacauCine. 

Para além das atividades no âmbito do projeto, a Associação Filhos de Lumière colaborou noutras atividades 

do município, nomeadamente: 

 Fórum Jovem de Serpa – Semana da Europa, que decorreu de 10 a 14 de maio de 2021, no Cine 

Teatro Municipal de Serpa, com a apresentação do filme realizado pelos alunos da Escola 

Secundária de Serpa em 2019-2020 “A Solidão dos Tempos Parados”. 
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Relativamente às atividades desenvolvidas neste ano letivo, o Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

remeteu à Autarquia relatório com evidências do trabalho desenvolvido e que consta em anexo. 

Ano letivo 2021/2022 

No presente ano letivo as atividades do programa vão ser desenvolvidas em torno datemática “Os Motivos no 

Cinema: …para que uma coisa se torne motivo é preciso que o cineasta tenha consciência da forma como o 

vai tratar para que ele se transforme em matéria de cinema, uma peça importante do seu filme”. 

A Associação Filhos de Lumière iniciou os trabalhos semanais, em Serpa a 22 de outubro de 2021 e propõe a 

continuidade do desenvolvimento das ações iniciadas no ano letivo transato: 

 Formação inicial: a 30 de setembro e 1 de outubro foi realizado o encontro internacional, em França 

com a presença dos representantes dos 15 países envolvidos no projeto, onde também participou a 

professora Maria João Brasão, enquanto coordenadora do projeto no concelho de Serpa. 

No dia 20 de novembro, em Lisboa realizou-se o encontro nacional com a presença de 

representantes de todas as escolas nacionais. 

No dia 24 de novembro, os alunos do Clube de Cinema da Escola Secundária de Serpa assistiram na 

Cinemateca Portuguesa, à exibição do filme “Onde fica a casa do meu amigo?” de Abbas Kiarostami, 

seguido de conversa e análise do mesmo. 

 

 Realização de exercícios: à semelhança dos anos anteriores, os alunos já iniciaram os primeiros 

exercícios filmados com o devido acompanhamento da coordenadora da associação em articulação 

com a docente responsável, de forma a que os alunos possam começar a apropriar-se dos 

conhecimentos técnicos e das formas expressivas de fazer e pensar um filme através da prática. 

 

 Balanço intermédio: previsão de realização de balanço intermédio em março de 2022, onde todos 

as escolas apresentam os exercícios filmados e expõem as suas experiências e dificuldades sentidas 

ao longo do processo. Também no mês de março/22 está previsto a realização de um encontro que 

irá reunir todos os coordenadores do programa em Portugal para partilha de experiências e 

resultados dos exercícios efetuados pelos alunos. 

 

 Filme ensaio: no último período será realizado o filme-ensaio em cada oficina (escola). Os alunos 

devem desenvolver a ideia, escrita do argumento, seleção de lugares para filmagens, imagem e som, 

seguidos de sessões de montagem com o apoio de um montador e cineasta da Associação Filmes 

Lumière. 

 

 Apresentação do filme-ensaio: os resultados de todo o trabalho realizado ao longo do ano letivo 

culmina com a projeção do filme-ensaio que decorre na Cinemateca Francesa e Portuguesa. O 

encontro em Paris reúne todos os participantes internacionais onde cada grupo de alunos para além 

da projeção do seu filme discute amplamente todas as questões subjacentes à sua conceção. 

 

 Blogue: continuidade da partilha de informação (nacional e internacional) no blogue oficial para 

partilha de todo o trabalho entre todos os participantes. 
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 Ação de Formação “O Cinema, a cidadania e o desenvolvimento”: caso a situação sanitária 

permite pretendem no 2º período realizar a formação de professores bibliotecários, mediadores 

culturais e outros interessados do concelho de Serpa. A ação de formação será acreditada, com a 

duração e 30 horas (15 presenciais e 15 de trabalho autónomo), durante um período de 3 meses, e é 

desenvolvida ao abrigo do programa europeu CinEd 2.0 e Shortcut (Histórias Curtas, Grandes 

Questões). 

 

A Associação Filhos do Lumière solicita para apoio ao projeto “O Mundo à Nossa Volta/Cinema Cem Anos 

de Juventude (projeto internacional envolvendo 15 países)”, que contempla os dois anos letivos 

2020/2021 e 2021/2022 um subsídio no valo de 8450€ (8.000€ para as ações do projeto + 450€ para a ação 

de formação). Informa que o projeto também conta com o apoio de outras entidades, nomeadamente o ICA –

Instituto do Cinema e Audiovisual e a Fundação Calouste Gulbenkian. 

Considerações: 

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

concelho, transmitindo o gosto pela arte cinematográfica e fortalecendo as relações interpessoais e sociais de 

uma forma pedagógica. Permitiu a produção de vídeos refletivos sob a orientação de técnicos experientes, 

mediante um processo de investigação sobre o património cultural e imaterial do território. 

Através do projeto vários alunos tiveram a oportunidade de se deslocar à Cinemateca Francesa e 

Portuguesa, vivenciado partilhas com jovens de outros países. Os filmes-ensaios realizados e apresentados 

pelo Clube de Cinema de Serpa foram sempre avaliados de forma muito positiva, nomeadamente o do ano 

letivo 2020/2021, que obteve uma menção honrosa. 

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

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, de acordo com o relatório de evidências que nos foi remetido (em 

anexo), considera-se que deve ser dado continuidade ao apoio à Associação “Os Filhos de Lumière” para 

operacionalização das propostas no concelho de Serpa. 

Para o referido apoio a Gestão Financeira estabeleceu o cabimento com o nº sequencial 25045. 

 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação “Os Filhos de Lumière”, um 

subsídio no valor de 8 450,00€ (oito mil quatrocentos e cinquenta euros) para apoio às atividades 

realizadas em 2020/2021 e às atividades a operacionalizar no Concelho em 2021/2022. O valor foi 

cabimentado com o número sequencial 25045. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Proposta de apoio financeiro às Comissões de Festas para o ano de 2022 

Informa o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em 28 de dezembro de 2021, que: 

“O apoio às comissões de festas do concelho em anos anteriores, era sustentada na população residente, 

tendo por base os Censos de 2011, acrescidos de montantes de acordo com determinados intervalos 

populacionais. 
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Assim, e atendendo a que o ano de 2021, foi ano de recenseamento, este trouxe novos dados, apresentando 

na sua generalidade um decréscimo de população, logo diminuição nos valores a atribuir, além de outros 

fatores como a junção de freguesias que, não permitem apurar efetivamente os residentes em cada lugar, 

exemplo União de freguesias de Vila Nova e Vale de Vargo (comissões de festas de Vila Nova e Vale de 

Vargo que recebiam montantes distintos), para determinar valores concretos. 

Atendendo à atual realidade, propõe-se que os montantes definidos em 2021 sejam os mesmos para ano de 

2022, procurando quer internamente, quer em conselho municipal do movimento associativo estratégia a 

adotar para esta nova realidade. 

Em anexo quadro relativo ao apoio em vigor no ano de 2021- (RC de 20/01/2021). 

 

Proposta de atribuição de subsídio às Comissões de Festas para 2022 

 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, apresenta proposta para apoio às Comissões 

de Festas devidamente constituídas para o ano de 2022, para realização das festividades concelhias: 

- O apoio apenas se efetivará mediante confirmação prévia da realização das festividades; 

- É proposta a manutenção dos apoios verificados em anos anteriores com base nos seguintes critérios:  

 

1. Às localidades e lugares até 500 habitantes é proposta a manutenção do apoio verificado em anos 

transatos; 

2. Para as localidades com 501 e mais habitantes é apresentada proposta tendo por base cálculo sustentado 

na população residente, de acordo com Censos 2011, a multiplicar por 2€ (no sentido da equidade). Ao atrás 

exposto, acrescem montantes de acordo com os seguintes intervalos populacionais: 

  1) 501 a 1500 habitantes: 2500 euros; 

  2) +1500 habitantes: 1500 euros. 

 

 

- O apoio à Comissão de Festas de Serpa para realização das Festividades do Concelho em Honra de Nossa 

Senhora de Guadalupe não é efetivado sob a forma de subsídio, mas sim mediante adjudicação de serviços 

para iluminações e fogo, conforme procedimento usual.  

 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir às Comissões de Festas referidas, para o ano 

de 2022, os subsídios de acordo com o quadro a seguir apresentado, para realização das Festas no 

Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ENTIDADE 
2021 

Proposta Apoio para 2022 

AFVV - Associação de Festas de Vale de 
Vargo – Festas em Honra de São 
Sebastião 

 
4 436,00 € 

 

Comissão de Festas de Serpa em Honra de  
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O valor foi cabimentado com o número sequencial 25046. 

Nossa Senhora de Guadalupe Custo das iluminações + 
  Fogo-de-artifício   

 

Comissão de Festas de Nª Sr.ª das Pazes e 
S. Jorge – Vila Verde de Ficalho 

 
5 418,00 € 

 

 
Comissão de Festas da Mina da Orada 
 

 
767,00 € 

Associação da Comissão de Festas em 
honra de Nª Sr.ª da Consolação – Brinches 
 

 
4 578,00 € 

 

 
Comissão de Festas das Santas Cruzes – 
Vila Nova de S. Bento 
 

 
7 644,00 € 

 

Associação da Comissão de Festas de A-
do-Pinto em honra de Nª. Sr.ª de Fátima 
 

 
3 070,00 € 

 

 
AFVV - Associação de Festas de Vale de 
Vargo –  
Festas da Ascensão do Senhor  
 

 
4 436,00 € 

 

Comissão de Festas do Crespo 
 

 
224,00 € 

 

Associação da Comissão de Festas em 
honra de Nª Sr.ª. da Consolação - Festas 
de Nª Sr.ª. das Neves – Brinches 
 

 
4 578,00 € 

Comissão de Festas de Vales Mortos 
 

 
1 343,00 € 

 

Comissão de Festas de Pias 
 

7 204,00 € 
 

Comissão de Festas Santa Iria 
 

2 686,00 € 
 

 
TOTAL DO PREVISTO APOIO 2022 

 

 
Proposta subsidio a atribuir  

 46 384,00 € + Custo das Iluminações e fogo-de-
artifício (Festividades em Honra de Nossa 
Senhora de Guadalupe). 
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17. Pedido de apoio financeiro - Rancho Coral “Os Camponeses” de Vale de Vargo 

 

Em 19 de Outubro de 2021, o Museu do Cante informa que o Rancho Coral “Os Camponeses” deVale de 

Vargo solicita apoio financeiro para adquirir novas fardas para o grupo.O valor proposto a atribuir é de 

1000,00€. O valor foi cabimentado com o número sequencial 24626. 

 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Rancho Coral “Os Camponeses” de Vale 

de Vargo um subsídio no valor de 1 000,00€ (mil euros) para aquisição de fardas. O valor foi 

cabimentado com o número sequencial 24626. -------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

 

 

18. Pedido de autorização para realização de passeio todo-o-terreno turístico denominado “Rota 

do Vale do Guadiana nos dias 22 e 23 de janeiro de 2022 - Requerente: “Rottas e Atalhos, Lda. 

“- Ratificação 

Sobre o assunto supra, e em informação datada de 17 de janeiro, do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território informa o seguinte: 

 

“A entidade “Rottas e Attalhos” vem solicitar a autorização para a realização do passeio todo-o-terreno 

turístico, denominado “Rota do Vale do Guadiana”, a ocorrer nos dias 22 e 23 de janeiro de 2022, de acordo 

com o percurso anexo ao pedido, com partida da Mina de São Domingos. 

 

A realização de provas desportivas e outros divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos 

ao ar livre, está sujeita às disposições do Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de dezembro, na sua atual redação, 

e do Decreto Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março. 

 

O pedido vem acompanhado dos respetivos seguros e pareceres favoráveis do ICNF,I.P. e da GNR. 

De acordo com o definido na alínea e) do n.º2 do Art.º 7º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de 

março, foi solicitado parecer à Câmara Municipal de Mértola, uma vez que parte do percurso pretendido para 

a realização do passeio se desenvolve em área do concelho de Mértola, tendo sido emitido parecer 

desfavorável. 

Na sequência da audiência prévia de interessados, foi solicitado novo parecer àquela entidade, tendo sido 

emitido favorável, de acordo com a seguinte informação (E-653):  

“Depois da Empresa Rottas e Attalhos Lda, ter reunido com a Junta de Freguesia de Corte do Pinto, foi 

reanalisado o pedido para a realização do passeio turístico na área do Concelho de Mértola, tendo o mesmo 

merecido parecer favorável, por despacho datado de 14 de janeiro de 2022, do Senhor Vereador da Câmara 

Municipal de Mértola, com competência delegada.” 
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Proposta: 

 

Face ao supra exposto, considera-se que o pedido de autorização para a realização do evento reúne as 

condições exigíveis para ser deferido. 

Uma vez que o evento tem a sua realização prevista para o próximo fim-de-semana, e a entidade 

organizadora demonstrou a urgência em que a autorização possa ser emitida com a maior brevidade 

possível, submete-se à consideração Superior o deferimento do pedido de autorização, e que o mesmo seja 

remetido à próxima Reunião de Câmara, para ratificação. 

Havendo despacho Superior favorável ao pedido de autorização, deverá enviar-se n/Ofício ao Requerente, a 

informar desse facto, e que, para a realização do evento, deverão ser cumpridas as normas legais e 

regulamentares aplicáveis, nomeadamente, o disposto no artigo 10º do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, 

de 24 de março, bem como as diretrizes dos pareceres emitidos pelo ICNF, I.P. e pela GNR., devendo, 

também, ser seguidas as normas definidas pela DGS em vigor, no âmbito da pandemia COVID-19.  

Informa-se ainda, que a entidade promotora deverá obter autorização dos proprietários dos prédios por onde 

o percurso prevê a sua passagem.” 

 

 Deliberação 

Sobre o assunto supra, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente, proferido a 18 de janeiro, para realização do passeio todo-o-terreno turístico denominado 

“Rota do Vale do Guadiana”, nos dias 22 e 23 de janeiro, solicitado pela empresa “Rottas e Atalhos, 

Lda”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

19. Proposta de venda do DVD “Serpa, Paris” 

Em informação datada de 13 de janeiro de 2022 o Museu do Cante informa que recebeu 1 000 (mil) 

exemplares do DVD “Serpa, Paris”, documentário com a duração de 1 hora realizado por David Mira sobre a 

viagem do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, em novembro de 2014, à sede da 

UNESCO, quando foi anunciada a inclusão do Cante Alentejano na Lista Representativa do Património 

Cultural Imaterial da Humanidade.  

Posto isto, o Museu propõe-se a venda de 100 (cem) exemplares pelo valor unitário de 5 euros (com IVA 

incluído), destinando os restantes para oferta.  

 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta do Museu do Cante, datada a 13 de janeiro, do corrente ano, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a venda de 100 (cem) exemplares do DVD “Serpa, 

Paris” pelo valor unitário de 5 euros (com IVA incluído), e destinar os restantes DVD recebidos para 

oferta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

20. Proposta de aquisição de 100 CD’s “Cante ao Menino na Capital” 

Em informação datada de 14 de janeiro, do corrente ano, o Museu do Cante informa o seguinte: 

“O grupo coral "Alcante — Associação Coral Alentejano", com sede em Alcântara, Lisboa, editou 

recentemente o CD "Cante ao Menino na Capital", que contém modas tradicionais alentejanas de Natal, 
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Janeiras e Reis. O grupo é constituído por alentejanos residentes em Lisboa, alguns dos quais naturais de 

Serpa e no CD participam o Grupo Coral e Etnográfico da Junta de Freguesia de Alcântara, o Coral 

Alentejano da Junta de Freguesia da Ajuda e o Coral Alentejano da ARPIC — Associação dos Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Carnide, para além de cantadores convidados, entre os quais Carlos Arruda (do 

Grupo Coral e Etográfico da Casa do Povo de Serpa) e Pedro Mestre (do Rancho de Cantadores de Aldeia 

Nova de São Bento). A gravação do CD foi apoiada, entre outras entidades, pelo Município de Serpa, através 

da cedência de transporte para os convidados da região de Beja que se deslocaram a Lisboa para os ensaios 

e gravações. Segundo o Alcante terá havido, também, o compromisso da Câmara Municipal de Serpa, 

assumido em 2020, de aquisição de 100 exemplares do CD, que o grupo propõe que sejam adquiridos ao 

preço unitário de 6 euros (com IVA incluído). Neste sentido, propõe-se a aquisição de 100 exemplares do CD, 

pelo valor total de 600 euros (com IVA incluído), com as seguintes finalidades: 50 exemplares serem 

colocados à venda na loja do Museu do Cante Alentejano pelo preço unitário de 10 euros (com IVA incluído) e 

os restantes 50 serem para ofertas do Município.” 

 

 Deliberação 
De acordo com a proposta do Museu do Cante, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar a aquisição de 100 exemplares do CD “Cante ao Menino na Capital” pelo valor de 600€ 

(seiscentos euros), com IVA incluído, com as seguintes finalidades: 50 exemplares para colocar à 

venda na loja do Museu do Cante Alentejano pelo preço unitário de 10 euros (com IVA incluído) e os 

restantes 50 serem para ofertas do Município.---------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

 

21. Aquisição de Apólices de Seguro – Autorização de Repartição de Encargos 

Em 27 de janeiro, do corrente ano, o Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública informa o seguinte: 

“1- De harmonia com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro2, adiante designado 

por LCPA, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de 

Junho, a abertura de procedimentos relativa a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de 

um ano económico, ou em ano que não seja o da sua realização, e que não se encontrem inscritos em planos 

ou programas plurianuais legalmente aprovado, a autorização prévia para a assunção de compromissos 

plurianuais, deve ser conferida pelo Órgão Deliberativo. 

 

2- A autorização prévia pode ser conferida pelo Presidente da Câmara, ao abrigo de delegação de 

competências, nos termos do artigo. 6º, nº 3 da LCPA, na sua atual redação, para valores até 99.759,58€ 

em cada um dos anos, com um prazo máximo de execução de três anos.  

3- Atendendo que o presente contrato de Aquisição de Apólices de Seguro, cujos compromissos a 

assumir são superiores a €99.759,58 em cada um dos anos, deverá submeter-se ao Órgão Executivo, 

como proposta para aprovação do Órgão Deliberativo, de acordo com as disposições na alínea ccc), nº 1 

do artigo 33º, artigo 24º ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei 

nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a devida autorização prévia da seguinte repartição de encargos: 
                                                           
2 Redação dada pela Lei nº 22/2015 de 17 de março 
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(*) Isento Iva – art 9º, nº 28 do CIVA 

 

De referir que aos montantes fixados em 2023, 2024 e 2025, serão acrescidos dos saldos apurados do ano 
que antecede. 

 
 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico e com as disposições na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, artigo 24º 

ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de 

fevereiro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da CDU 

e com e com a abstenção dos 2 (dois) eleitos do PS, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, 

a seguinte repartição de encargos: 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Isento Iva – art 9º, nº 28 do CIVA 

 

 

22. Proposta para alienação de lotes de terreno n.º 19 e n.º 20 do Loteamento de Cabeço de 

Azinho, em A-do-Pinto 

Em informação datada de 27 de janeiro, do corrente ano, o serviço de Assessoria Jurídica, elabora a seguinte 

informação, que se passa a transcrever: 

 

“Por doc. E/31, de 03/01/2022, Jorge Alberto Durão Aguiar Silva, manifesta interesse na aquisição dos lotes 

19 e 20 do loteamento de Cabeça de Azinho, em A-do-Pinto, destinados a habitação dos seus dois filhos 

Filipe Amourous Aguiar Silva e Gil Amourous Aguiar Silva. 

Perante o pedido faz-se a seguinte apreciação: 

O lote terreno nº 19, prédio inscrito na matriz sob o artigo 2301, descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Serpa sob o número 2991/20011219, com a área de 160m2, assim como o lote terreno nº 20, prédio 

inscrito na matriz sob o artigo 2300, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 

2570/19990407, ambos sitos loteamento de Cabeça de Azinho, em A-do-Pinto, Freguesia de Vila Nova de S. 

Bento e Vale de Vargo, são prédios urbanos propriedade do Município de Serpa, adquiridos recentemente no 

Ano Valor * 

2022 61.733,34€ 

2023 128.466,66€ 

2024 128.466,66€ 

2025 64.733.34€ 

TOTAL € 383.400,00 

Ano Valor * 

2022 61.733,34€ 

2023 128.466,66€ 

2024 128.466,66€ 

2025 64.733.34€ 

TOTAL € 383.400,00 



                                                                                                                              Ata n.º 4/2022 – 2 de fevereiro 
 

30 
 

uso do direito de preferência que assistia a este Município, conforme deliberação do órgão executivo proferida 

em reunião realizada em 04/08/2021. 

De acordo com o disposto no artigo 33.º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à câmara municipal alienar bens imóveis de valor até 1000 

vezes a RMMG (retribuição mínima mensal garantida) cujo valor atual é de € 705 conforme previsto no 

Decreto-Lei nº 109-B/2021, de 07/12, pelo que poderá deliberar fixar o respetivo valor e proceder à venda 

destes prédios urbanos. 

 As autarquias locais podem efetuar a venda dos bens imóveis de que são proprietárias por procedimento 

público ou por ajuste direto, devendo observar os princípios previstos no Regime Jurídico do Património 

Imobiliário Público, estabelecido pelo Decreto-Lei nº 280/2007, de 07 de agosto, devendo a alienação realizar-

se de acordo com a ponderação dos custos e benefícios, conforme previsto no artigo 3.º, nº 1 deste diploma 

legal. Considerando este princípio e dado que os lotes de terreno foram adquiridos pelo valor patrimonial 

atribuído, €5.186,65, e que foram efetuadas despesas resultantes de emolumentos e registos, sugere-se que 

o preço dos lotes seja determinado tendo em conta esses custos, e seja considerado o valor de €5.433, por 

lote. 

Refira-se ainda que, o último procedimento público, para venda de lotes de terreno foi aprovado em reunião 

de câmara realizada em 12/12/2018, e divulgado por Edital nº1 DAFRHJ, ficou deserto e que ainda existem 

mais dois lotes disponíveis para venda, pelo que se afigura admissível a venda dos referidos lotes ao 

requerente interessado, por ajuste direto, devendo os adquirentes respeitar e ficar obrigados ao cumprimento 

das obrigações definidas nos Programas Municipais de Habitação Jovem, anteriormente aprovados, 

referentes ao cumprimento do prazo de 3 anos para construção; fim a que se destina; reversão em caso de 

incumprimento do prazo de construção; proibição de alienação no prazo de 10 anos e, gozo do direito de 

preferência por parte do Município de Serpa. 

Face ao exposto propõe-se que o órgão executivo se pronuncie no seguinte sentido: 

Perante o pedido formulado e apreciação técnica, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, nº 1, alínea g), do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, delibera-se……… 

a alienação do lote terreno nº 19, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2301, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Serpa sob o número 2991/20011219, com a área de 160m2, sito ao Loteamento de 

Cabeça de Azinho, em A-do-Pinto, Freguesia de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo pelo preço de 

€5.433, a  Filipe Amourous Aguiar Silva e, a alienação do lote terreno nº 20, prédio inscrito na matriz sob o 

artigo 2300, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 2570/19990407, também 

sito ao Loteamento de Cabeça de Azinho, em A-do-Pinto, Freguesia de Vila Nova de S. Bento e Vale de 

Vargo, a Gil Amourous Aguiar Silva,  pelo mesmo preço de €5.433, devendo os adquirentes respeitar e ficar 

obrigados ao cumprimento das obrigações definidas nos Programas Municipais de Habitação Jovem, 

anteriormente aprovados, referentes ao cumprimento do prazo de 3 anos para construção; fim a que se 

destina; reversão em caso de incumprimento do prazo de construção; proibição de alienação no prazo de 10 

anos e, gozo do direito de preferência por parte do Município de Serpa.” 
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 Deliberação 

De acordo com a apreciação técnica, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, nº 1, alínea g), do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, a alienação do lote terreno nº 19, prédio urbano inscrito na matriz sob o 

artigo 2301, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 2991/20011219, com 

a área de 160m2, sito ao Loteamento de Cabeça de Azinho, em A-do-Pinto, Freguesia de Vila Nova de 

S. Bento e Vale de Vargo pelo preço de €5.433, a  Filipe Amourous Aguiar Silva e, a alienação do lote 

terreno nº 20, prédio inscrito na matriz sob o artigo 2300, descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Serpa sob o número 2570/19990407, também sito ao Loteamento de Cabeça de Azinho, em A-do-

Pinto, Freguesia de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, a Gil Amourous Aguiar Silva,  pelo mesmo 

preço de €5.433, devendo os adquirentes respeitar e ficar obrigados ao cumprimento das obrigações 

definidas nos Programas Municipais de Habitação Jovem, anteriormente aprovados, referentes ao 

cumprimento do prazo de 3 anos para construção; fim a que se destina; reversão em caso de 

incumprimento do prazo de construção; proibição de alienação no prazo de 10 anos e, gozo do direito 

de preferência por parte do Município de Serpa.------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

23. Empreitada de Execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – Posse Administrativa e Execução 

da Caução 

Sobre o assunto supra, e em informação datada de 28 de janeiro, do corrente ano, o dirigente da Divisão 

Administrativa, Financeira, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica elabora uma proposta que de seguida 

se transcreve: 

“Na reunião da Câmara Municipal de Serpa, do passado dia 5 de janeiro de 2022, foi deliberado, nos termos do 

n.º 2 do art.º 325.º e das alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 333.º do CPP, “ex vi” n.º 1.º do art.º 405.º, do mesmo 

Código, resolver, com efeitos imediatos, o contrato n.º 20/2019, celebrado a 07 de maio de 2019, com a 

empresa “Calaveiras, Unipessoal, Lda.”, fundado no incumprimento definitivo das respetivas obrigações.  

A deliberação de resolução teve subjacente os termos e fundamentos que constavam da minuta de carta de 

resolução, que acompanhou a proposta de resolução apreciada pela Câmara Municipal. 

Em conformidade com o exposto, e de forma a permitir a execução plena da referida deliberação, bem como 

para acautelar a segurança de pessoas e bens no local da obra, preservar os elementos que lá se encontrem 

e criar condições para a obra poder ser continuada e concluída o quanto antes, remete-se a apreciação e 

deliberação do órgão executivo: 

a) A tomada da posse administrativa da obra, mediante notificação prévia ao empreiteiro “Calaveiras, 

Unipessoal, Lda”. 

b) A execução imediata da caução e reforço de caução, nos termos do artigo 296º, do CCP, conforme se 

discrimina: 

- Seguro-Caução com a apólice nº 4.214.776 emitido pela Companhia de Seguros Atradius Crédito y 

Caución S. A. de Seguros y Reaseguros – Sucursal em Portugal, em 12/04/2019, no valor de 13.765,27€ 
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(treze mil, setecentos e sessenta e cinco euros e vinte e sete cêntimos), correspondente a 5% do Valor 

contratual (275.305,50€); 

- Reforço de caução, mediante retenção efetuada no serviço de Gestão Financeira, do montante de 

10.958,43€ (dez mil, novecentos e cinquenta e oito euros e quarenta e três cêntimos); 

- Retenção efetuada no serviço de Gestão Financeira no valor de 770,08€ (setecentos e setenta 

euros e oito cêntimos), ao abrigo do Contrato Adicional, para execução de trabalhos a mais; 

Nestes termos o valor da caução a executar é de 25.493,78€ (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e três 

euros e setenta e oito cêntimos). 

 

 

 Intervenções 

Intervém, em primeiro lugar, o Sr. Vereador Tomé Panazeite solicitando melhores esclarecimentos sobre o 

assunto acima referido. 

 

O Sr. Presidente esclarece que relativamente à posse administrativa da obra, e a partir do momento que a 

empresa é notificada, a mesma pode levantar os materiais no estaleiro, contudo, será necessário que 

judicialmente o processo esteja formalizado. Quanto ao seguro e reforço de caução, o Sr. Presidente 

considera que terá que ser imediatamente executada e, havendo reação da empresa, há que ser firme.  

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais refere que desde o início que o PS se vê preocupado e apreensivo em relação a 

esta obra. Tem de forma sistemática enumerado possíveis constrangimentos para a conclusão da obra em 

tempo útil. Contudo, e com base no parecer técnico, aprovaram a rescisão do contrato na anterior reunião. 

Entende ainda que, a posse administrativa da obra será a próxima fase, todavia, considera que se se vai 

pedir esta caução, e tendo em conta que a empresa se está a mexer, poder-se-á colocar em causa a perda 

do valor. 

 

O Sr. Presidente informa que o processo dos Passadiços do Pulo do Lobo andou de boa fé, com 

compromissos da empresa e dos proprietários. Relativamente ao seguro-caução e reforço de caução, a 

empresa não cumpriu com os prazos previstos e a autarquia agora tem possibilidade de concretizar a caução. 

 

Intervém, também, o Sr. Vereador Carlos Alves referindo que sobre os terrenos dos Passadiços alguns 

proprietários agiram de má fé com a Câmara uma vez que, na altura da escritura, voltaram atrás com a 

palavra e a candidatura que estava subjacente, e elaborada com base nas declarações dos proprietários, 

acabou por declinar. Posteriormente é que se avançou com a expropriação dos terrenos. 

 

A Sr.ªVereadora Paula Pais, refere ainda que, tratando-se de dinheiros públicos, a Câmara deverá acautelar 

estas situações de "boa fé" uma vez que, sistematicamente  os vereadores advertem para  este 

desfecho. Considera ainda que houve uma falta de planeamento desta e de outras obras, como foi o caso da 

EcoPista até ao rio. 
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Segue-se o Sr. Vereador Tomé Panazeite considerando que todas estas situações não foram bem 

acompanhadas, especialmente a da obra.  

 

Para finalizar, o Sr. Presidente esclarece que a obra dos Passadiços só se iniciou quando a Câmara teve a 

posse legal do terreno e tendo em conta que o objetivo foi aproveitar alguns fundos, então, demonstrou-se 

esse interesse através de uma declaração. Explica ainda que, uma candidatura só avança quando se 

comprova a propriedade dos bens e dos terrenos. Considera, ainda, o Sr. Presidente que a rescisão do 

contrato podia ter sido feita antes, todavia, havia uma obra a decorrer e teve-se em atenção a sobrevivência 

da empresa e dos postos de trabalho. 

 

 Deliberação 

Com base no parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor 

dos eleitos da CDU, e a abstenção dos 2 (dois) eleitos do PS, aprovar a seguinte proposta dos 

serviços: 

a) A tomada da posse administrativa da obra, mediante notificação prévia ao empreiteiro “Calaveiras, 

Unipessoal, Lda”. 

b) A execução imediata da caução e reforço de caução, nos termos do artigo 296º, do CCP, conforme se 

discrimina: 

- Seguro-Caução com a apólice nº 4.214.776 emitido pela Companhia de Seguros Atradius 

Crédito y Caución S. A. de Seguros y Reaseguros – Sucursal em Portugal, em 12/04/2019, no valor de 

13.765,27€ (treze mil, setecentos e sessenta e cinco euros e vinte e sete cêntimos), correspondente a 

5% do Valor contratual (275.305,50€); 

- Reforço de caução, mediante retenção efetuada no serviço de Gestão Financeira, do 

montante de 10.958,43€ (dez mil, novecentos e cinquenta e oito euros e quarenta e três cêntimos); 

- Retenção efetuada no serviço de Gestão Financeira no valor de 770,08€ (setecentos e setenta 

euros e oito cêntimos), ao abrigo do Contrato Adicional, para execução de trabalhos a mais; 

Nestes termos o valor da caução a executar é de 25.493,78€ (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa 

e três euros e setenta e oito cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

24. Assuntos gerais de interesse autárquico para conhecimento 

 

Assembleia Municipal de Viana do Alentejo- Divulgação de Voto de Congratulação pelo 7º aniversário da 

Classificação do Cante Alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. 
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25. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 19, referente ao dia 1 de 

fevereiro de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.368.442,36 € (dois milhões, trezentos e sessenta e 

oito mil, quatrocentos e quarenta e dois euros e trinta e seis cêntimos) e 59.041,23€ (cinquenta e nove mil, 

quarenta e um euros e vinte e três cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

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

------------------ 
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Terminada a apreciação da ordem de trabalhos intervém a Sr.ª Vereadora Paula Pais, alertando para 

a desajustada construção do Centro Escolar de Serpa e refere que a mesma não se adapta às características 

do território. Acrescenta, se existia uma empresa que acompanhava a parte do aquecimento, pergunta a Sr.ª 

Vereadora, porque é que as salas estão tão frias, terminou o contrato? 

Relativamente à rede da internet, com problemas de rede, refere, e tendo em conta o número de 

computadores que chegaram à escola por parte do Ministério da Educação, que os alunos e professores têm 

grande dificuldade em aceder à Internet. 

Da mesma forma, alerta, também, para a necessidade da existência de um campo de jogos que faz 

imensa falta aos alunos. 

 

O Sr. Presidente informa que o procedimento para rever o aquecimento já está em andamento e, no dia 25 de 

janeiro, já estava no setor de aprovisionamento. Relativamente à construção do Centro Escolar, o Sr. 

Presidente considera, efetivamente, que a mesma não se não se adapta ao nosso clima, assim como a 

maioria das construções existentes. 

Relativamente à rede de internet, o Sr. Presidente informa que é objetivo reforçar a mesma pelo que irá 

verificar a situação. Quanto à construção de um campo de jogos, o Sr. Presidente esclarece que é, da mesma 

forma, objetivo deste executivo criar um campo de jogos no Centro Escolar. 

 

Interfere a Sr.ª Vereadora Odete Borralho dizendo que, quanto ao aquecimento do Centro Escolar a empresa 

esteve a fazer a manutenção no passado mês de novembro, contudo, passado pouco tempo houve um 

problema com uma peça. Embora os serviços da Câmara tenham feito pressão com a empresa a mesma 

defende que, está com muitas dificuldades em adquirir a peça. Relativamente à internet a Sr.ª Vereadora 

Odete Borralho assume que há efetivamente um problema, contudo, é o Ministério da Educação (Direção 

Geral) que gere essa valência. Quanto ao campo de jogos informa que, foi realizada uma candidatura e tendo 

esta sido aprovada há intenção por parte do executivo de fazê-lo. 

 

Para completar a informação toma a palavra o Sr. Vereador Francisco Godinho transmitindo que, sobre o 

campo de jogos, e tendo em conta as especificidades do projeto, optou-se por procurar uma empresa externa 

para fazer o projeto. 

 

De seguida, intervém o Sr. Vereador Tomé Panazeite dizendo que, tendo em conta que estão em Brinches, 

soube que tinha havido uma reunião com a GNR, na qual foi abordado um assunto sobre a troca de edifícios. 

Em conversa com comandante Territorial de Beja, soube o Sr. Vereador, que havia um edifício que estaria em 

condições para ser atribuído à GNR. Neste seguimento, pergunta o Sr. Vereador Tomé Panazeite se é 

possível permutar o edifício dos CTT pelo edifício do antigo posto uma vez que está em melhores condições e 

tem uma localização excelente. 

Outra questão colocada pelo Sr. Vereador Tomé Panazeite foi a de, para quando a existência de um Plano e 

Combate às Alterações Climáticas. 

 

Sobre a questão da reunião com a GNR responde o Sr. Presidente que teve, no passado mês, uma reunião 

com o Sr. Comandante e após todas as conversas tidas reiterou o apoio da Câmara para recuperar os postos 

da GNR no Concelho. Contudo, alerta o Sr. Presidente para que os assuntos devam ser falados e 

trabalhados com a entidade competente. Adverte o Sr. Presidente que a GNR deverá falar com a Câmara 
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para questionar se é possível executar determinadas situações até porque, o edifício do posto da GNR é da 

Câmara, mas o antigo edifício dos CTT é da Junta de Freguesia, e não sabe qual a sua posição. Assim 

sendo, o Sr. Presidente aguarda o contacto da GNR para avaliar a situação. 

 

Segue-se a intervenção do Sr. Vereador Tomé Panazeite afirmando a existência de algum ruído na 

comunicação pelo que sugere que se agilize uma reunião para melhores esclarecimentos, uma vez que a 

preocupação do PS é o bem-estar da população.  

 

Mais esclarece o Sr. Presidente que na reunião tida com a GNR não ficou definido o arranque das obras no 

Posto de Brinches, embora, tenha havido um compromisso em apoiá-la. A Câmara mantém o interesse na 

recuperação dos Postos da GNR no concelho, mas há que definir uma via de contacto ou um interlocutor 

entre as entidades.  

 

Acresce ainda o Sr. Vereador Francisco Godinho dizendo que esteve presente numa reunião em Brinches, 

com o anterior Presidente da Câmara e com o anterior Presidente de Junta de Freguesia e, em momento 

algum, ficou definido que viriam no imediato efetivos para Brinches pelo que ficou averbado o compromisso 

de apoiar algumas situações. 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite informa ainda que, a informação que lhe foi transmitida foi que a GNR ficou à 

espera que as obras tivessem sido já concluídas, contudo, surgindo a possibilidade de trazer dois efetivos, de 

Serpa para Brinches, de imediato, há urgência em arranjar um edifício e daí ter colocado a situação de 

permuta de edifício. 

 

O Sr. Vereador Carlos Alves informa ainda que teve uma reunião com a GNR, em Pias, onde esteve presente 

o Presidente da Junta António Moita e em que ficou acordado que a GNR faria chegar, por escrito, as 

intervenções necessárias sendo que, até ao dia de hoje, ainda não chegou nenhum pedido.  

 

No seguimento do assunto o Sr. Vereador Tomé Panazeite lamenta ainda não ter sido, até à data, realizado 

qualquer tipo de intervenção e lamenta o facto de a Câmara incomodar-se quando uma terceira pessoa 

interfere para ajudar a resolver a situação.  

 

O Sr. Presidente reitera a informação de que a GNR deverá falar com a Câmara para resolver as situações. 

 

Intervém a Sr.ª Vereadora Paula Pais dizendo que, sendo este o seu terceiro mandato, em momento algum 

se sentiu tão excluída como hoje nesta reunião. Relembra, que sempre que os vereadores do PS se referiam 

à câmara como sendo maioritariamente CDU, com maioria absoluta nas suas decisões, o anterior presidente, 

fazia questão de referir, “nossas decisões". Hoje na intervenção do Vereador Carlos Alves, não foi esse o 

sentimento que passou.  

Por fim, refere que, os eleitos do PS, ao agilizar este e outros processos, apenas querem fazer parte da 

solução, relembrando novamente, que democraticamente foram eleitos. 
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O Sr. Presidente explica que até foi o Sr. Vereador Tomé Panazeite que agilizou a reunião com o Sr. 

Comandante, no passado mês de dezembro, todavia, há necessidade de se definir um interlocutor. 

 

Sobre a realização de um Plano para as Alterações Climáticas informa o Sr. Presidente que, a Câmara tem 

vindo a desenvolver ações que vão ao encontro da poupança da água, da eficiência da rega, e até ao apelo 

dos funcionários da Câmara para o consumo da água da rede pública. 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho complementa a informação dizendo que, tem havido uma aposta na rega 

das plantas através do sistema gota a gota, assim como, uma aposta na requalificação dos largos, recorrendo 

a plantas e inertes que não consumam muita água. No campo de futebol de Vila Nova foi executado um furo 

para regar o relvado, inserido numa candidatura de Combate às Alterações Climáticas, assim como, a 

Câmara é parceira num projeto com a ADPM (Associação de Defesa do Património de Mértola) denominado 

“Rede de Câmaras Municipais pelo Clima e Água”. Finalmente, informa ainda que, foi aprovado em Reunião 

de Câmara um Plano Estratégico para a Recuperação das Perdas de Água no Concelho. 

 

Intervenção do público 

 

Interfere a Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia de Brinches, D. Maria dos Anjos, para esclarecer que o Sr. 

Comandante lhe ligou para reunir com ela e que, por sua vez, veio acompanhado do Sargento. Mais 

esclareceu que o Sr. Comandante perguntou se era possível arranjar um espaço de imediato para os efetivos 

uma vez que aguardavam que a Câmara recuperasse o Posto de Brinches. A Presidente da Junta informou 

que emprestava provisoriamente o edifício, mas alertou para o facto de que, os telhados precisavam de 

manutenção. 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. António Mariano congratulando o facto da Reunião de Câmara ser 

descentralizada. Alertou ainda para o facto de, existir necessidade de informar os munícipes, de uma forma 

pedagógica, as medidas elencadas pelo Sr. Vereador Francisco Godinho sobre o consumo da água uma vez 

que continua a existir grande desperdício de água por parte de alguns. 

Pergunta, ainda, o ponto de situação do processo da fábrica de bagaço e o ponto de situação do processo de 

urbanização da Eira da Máquina fase II. Mais informa o Sr. António Mariano que se deparou com a 

construção de um muro em alvenaria na parte traseira (entre o caminho e o pombal) na urbanização da Eira 

da Máquina e, neste sentido, pergunta se aquela é uma obra clandestina. Para finalizar questiona se a 

próxima Assembleia Municipal já está agendada. 

 

O Sr. Presidente refere que relativamente ao consumo de água sabe que é um bem escasso e que, deveras, 

é importante o trabalho de sensibilização com a comunidade. 

Relativamente à fabrica de bagaço informa que, até à data, não houve projeto nenhum nem avanços no 

processo.  

 

Sobre a obra da urbanização da Eira da Máquina responde o Sr. Vereador Carlos Alves que, irá falar com o 

serviço de fiscalização para averiguar a mesma. 

 

Informa ainda o Sr. Presidente que, quanto ao agendamento da Assembleia Municipal, e por questões de 

gestão de recursos humanos, num mês de eleições e de infeção de covid dos recursos, não foi possível 
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agendá-la, contudo, a Assembleia irá ser realizada no mês de fevereiro e seguirão atempadamente as 

convocatórias. 

 

O Sr. Vereador Francisco esclarece que quanto à urbanização da Eira da Máquina, e depois de uma reunião 

interna com os técnicos, colocou-se a hipótese de retirar os lancis e devolver os terrenos aos proprietários. 

 

Segue-se a exposição da D.ª Leonilde sobre uma habitação que é geminada com a sua e que está a cair. 

Segundo a munícipe a casa pertencia a uma imobiliária que por sua vez vendeu a uma outra empresa. O 

facto de a casa estar a cair provoca muita humidade e infiltrações na sua casa e sendo uma mulher com 

vários problemas de saúde solicita ajuda, à Câmara, para resolver a situação. Mais refere que, o processo já 

deu entrada na Câmara, mas que até à data a casa ainda não foi recuperada. 

 

Sobre o assunto o Sr. Vereador Carlos Alves responde que já foram feitos autos de vistoria à imobiliária, mas 

que são devolvidos por não serem os proprietários legais do imóvel. Mais refere que sem se saber quem são 

os proprietários nada se pode fazer.  

 

O Sr. Presidente diz que vai verificar a situação e tentar identificar os proprietários. 

 

 

 

Informações enviadas aos eleitos por email 

Dia 31 de janeiro 

Na sequência do pedido apresentado pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, na reunião extraordinária da Câmara 

Municipal realizada no dia 14 de janeiro, respeitante ao projeto do Largo do Ribeirinho, em Pias, seguiram por 

email, para conhecimento, a planta respeitante ao estudo prévio do projeto do referido Largo, bem como a 

memória descritiva e justificativa.  
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

seguintes assuntos: 

 

1. Pedido de isenção de pagamento de taxas  

2. Pedidos de Autorização de Queimada – Ratificação 

3. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio rústico, artigo 335, secção 

F, em Brinches, para arranque e posterior plantação de olival – Requerente: Manuel Domingos 

Lascas Vilão 

4. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio rústico, artigo 68, secção 

F, na União de Freguesias de Serpa, para arranque e posterior plantação de olival – Requerente: 

Sociedade Agroalimentar Sotero Vicente, Lda. 

5. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio rústico, artigo 75, secção 

U, em Pias, para arranque e posterior plantação de olival – Requerente: José Barão Bracinhos 

6. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio rústico, artigo 82, secção 

J, em Vila Nova de São Bento, para arranque e posterior plantação de olival – Requerente: Sónia 

Maria Palma Pires Parreira 

7. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio rústico, artigo 366, secção 

R, em Pias, para arranque e posterior plantação de olival – Requerente: António Duarte Baião dos 

Reis 

8. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio rústico, artigo 16, secção 

D, na União de Freguesias de Serpa, para arranque e posterior plantação de olival – Requerente: 

Sociedade Agrícola das Arouchas  

9. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio rústico, artigo 63, secção 

A, na União de Freguesias de Serpa, para arranque e posterior plantação de olival – Requerente: 

Sociedade Agrícola das Arouchas 

10. Declaração de caducidade do processo de licenciamento de obra na Rua D. Luís de Almeida e 

Albuquerque nº3, em Serpa 

11. Declaração de caducidade do processo de licenciamento de obra na Travessa do Mercado, em Vila 

Nova de São Bento 

12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, no prédio sito na Rua 

Manuel Dias Nunes nº7, em Serpa – Requerente: João Manuel Lucas Ildefonso 
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13. Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Serpa- Aprovação da Fase I e prorrogação de prazo 

14. Proposta para alienação da escola primária Acoça Lobos, em Serpa – Requerente: Gonçalo Rijo 

15. Pedido de apoio financeiro para as atividades desenvolvidas em 2020/2021 e atividades a 

desenvolver em 2021/2022 – Associação “Os Filhos de Lumière” 

16. Proposta de apoio financeiro às Comissões de Festas para o ano de 2022 

17. Pedido de apoio financeiro – Rancho Coral “Os Camponeses” de Vale de Vargo 

18. Pedido de autorização para realização de passeio todo-o-terreno turístico denominado “Rota do Vale 

do Guadiana nos dias 22 e 23 de janeiro de 2022 - Requerente: “Rottas e Atalhos, Lda. “- Ratificação 

19. Proposta de venda do DVD “Serpa, Paris” 

20. Proposta de aquisição de 100 CD’s “Cante ao Menino na Capital” 

21. Aquisição de Apólices de Seguro – Autorização de Repartição de Encargos 

22. Proposta para alienação de lotes de terreno n.º 19 e n.º 20 do Loteamento de Cabeço de Azinho, em 

A-do-Pinto 

23. Empreitada de Execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – Posse Administrativa e Execução da 

Caução 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h30 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 4/2022 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata 

Reunião de 2 de fevereiro de 2022 
 

 

ANEXO 1 - Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor do prédio rústico 335 F em 

Brinches, para arranque e plantação de olival. Requerente: Manuel Domingos Lascas Vilão 

 

ANEXO 2– Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor do prédio rústico 68F, na União de 

Freguesias de Serpa, para arranque e plantação de olival. Requerente: Sociedade Agroalimentar Sotero 

Vicente, lda. 

 

ANEXO 3 - Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor do prédio rústico 75 U, em Pias, 

para arranque e plantação de olival. Requerente: José Barão Bracinhos 

 

ANEXO 4 – Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor do prédio rústico 82 J, em Vila 

Nova de São Bento, para arranque e plantação de olival. Requerente: Sónia Maria Palma Pires Parreira 

 

ANEXO 5 – Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor do prédio rústico 366 R, em Pias, 

para arranque e plantação de olival. Requerente: António Duarte Baião dos Reis 

 

ANEXO 6 - Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor do prédio rústico 16 D, na União 

de Freguesias de Serpa, para arranque e plantação de olival. Requerente: Sociedade Agrícola das Arouchas 

 

ANEXO 7 - Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor do prédio rústico 63 A, na União 

de Freguesias de Serpa, para arranque e plantação de olival. Requerente: Sociedade Agrícola das Arouchas 

 

ANEXO 8 - Plano Diretor Municipal de Serpa 

https://transfer.sapo.pt/downloads/c7d4682a-e7ad-4473-913c-b7350fcfcb50/sapotransfer-

5d6937a7c2f9607/ 

Plantas de Ordenamento (A-do-Pinto, Brinches, Orada, Pias, Santa Iria, Serpa, Vale do Poço, Vales Mortos, 

Vale de Vargo, Vila Nova S.Bento, Vila Verde de Ficalho) 

Regulamento preliminar (Quartenaire Portugal, Janeiro de 2022 – 79 páginas) 

Relatório do PDM Serpa – Fase 1 Proposta preliminar (Quartenaire Portugal, Janeiro de 2022 – 23 páginas) 

 

https://transfer.sapo.pt/downloads/c7d4682a-e7ad-4473-913c-b7350fcfcb50/sapotransfer-5d6937a7c2f9607/
https://transfer.sapo.pt/downloads/c7d4682a-e7ad-4473-913c-b7350fcfcb50/sapotransfer-5d6937a7c2f9607/

