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ATA N.º 18/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 17 de agosto de 2022 

 

 

Presenças 

 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

Carlos Alberto Bule Martins Alves, que 

presidiu 

Brígida da Conceição Palhinhas Fava, em 

substituição de Paula de Jesus Godinho Pais 

Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

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: Senhor Presidente da Câmara, 

João Francisco Efigénio Palma e Sr.ª Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho. 
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ATA N.º 18/2022 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022 

  
No edifício sito na Rua da Fábrica, em Vale do Poço, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 17 de 

agosto 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 17/2022 

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 17, relativa à reunião realizada no dia 03 de agosto, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção do Sr. Vereador Carlos Alves, por não ter participado 

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

 

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

art.º53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os seguintes assuntos:  

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival do Prédio artigo 101 - Secção B, Brinches 

– Requerente: Tânia Ângelo 

4. Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival do Prédio artigo 4.º - Secção l, Serpa – 

Requerente: Torre da Cegonha 

5. Grupo Coral e Etnográfico Casa do Povo de Serpa –Proposta de apoio 

6. Futebol Clube de Serpa - Atribuição de subsídio 

7. Clube de Natação de Lisboa – Pedido de apoio para estágio em Serpa 

8. Anúncio n.º 120496/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do Meio da Porta 

Nova nº18 em Serpa 

9. Vistoria ao abrigo do artigo nº89 do Decreto – lei nº 555/99 de 16/12 nos prédios sitos na Rua Pedro 

Soares nºs 29 e 31, em Vale de Vargo – Requerente: Manuel António Sargento Condeças 

10. Destaque de Parcela do prédio sito na Estrada da Circunvalação nº14, em Serpa  

11. Destaque de Parcela do prédio sito na Rua das Cruzes, n.º 25 em Serpa– Retificação 

12. Declaração de caducidade da licença de obra de construção sito na Horta das Laranjas, em Serpa 

13. Pedido de parecer para construção de garagem /arrumos referente ao prédio rústico denominado 

“Calvário”, artigo 64, Secção E, em Vila Verde de Ficalho 

14. Proposta de atribuição de lote na 2ª fase da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento 

15. Proposta de Protocolo de Cedência Temporária de Bens Culturais móveis, a celebrar entre Manuel 

Soares Monge e a Câmara Municipal de Serpa 

16. CPI 36/2022 – Aquisição de serviços na área dos seguros (resposta aos esclarecimentos, erros e 

omissões) - Ratificação 

17. Projeto de Requalificação da Rua dos Fidalgos, em Serpa - Conclusão dos trabalhos 
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18. Fornecimento de Energia Elétrica em Mercado Livre e Mercado Regulado - Autorização de despesa 

19. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento  

20. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 
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 

Comissão de Festas de Vales 
Mortos 

11188 de 
2022.07.13 

Baile Ruído e recinto 
improvisado 

35,75€ 

Comissão de Festas das Santas 
Cruzes 

11660 de 
2022.07.21 

Baile e esplanada 
 23, 29, 30 e 31 de julho 

Ruído e recinto 
improvisado 

35,75€ 

Comissão de Festas de Pias 12375 de 
2022.08.03 

Noite Branca 
Dias 6 e 7 de agosto  

Ruído e recinto 
improvisado 

35,30€ 

Futebol Clube de Serpa 12653 de 
2022.08.08 

Baile e noite de fados 
13 de agosto 

Ruído e recinto 
improvisado 

35,15€ 

Comissão de Festas de Pias 12303 de 
2022.08.02 

Brincadeira com vacas 
De 26 a 28 de agosto  

Recinto 
improvisado 

15,45€ 

 

1.2. Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos de Vila Nova de São Bento (Doc. 4608 de 2022.03.23) 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, informa que a Comissão de Reformados, 

Pensionista e Idosos de Vila Nova de São Bento, solicita isenção de pagamento de taxa de utilização e cedência 

de viaturas municipais, no valor de 575,64€ aquando de viagem ao Bombarral e Caldas da Rainha, no dia 5 de 

junho de 2022. 

A entidade encontra-se inscrita no Registo Municipal do Movimento Associativo. 

Assim, e com base no Regulamento de Taxas do Município de Serpa, capitulo III, artigo 8º - Isenções ou 

Reduções, ponto 2 alínea b), propõem a isenção deste pedido, atendendo à natureza da entidade (associação 

sem fins lucrativos). 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar a Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos de 

Vila Nova de São Bento do pagamento de despesas de utilização e cedência de viaturas municipais, no valor 

de 575,64€ (quinhentos e setenta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos), realizada no âmbito de uma 

viagem ao Bombarral e Caldas da Rainha, no dia 5 de junho. ---------------------------------------------------------------- 

 

1.3. Centro de Cultura Popular de Serpa (Doc. 7349 de 2022.05.11) 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, informa que o Centro de Cultura Popular de Serpa 

solicita isenção de pagamento da viatura cedida para participar no Encontro Nacional de Andebol Sub 14, onde 

estiveram presentes cerca de 50 equipas. 

Foi realizado transporte entre Serpa/Estarreja/Serpa, tendo sido efetuados 1114 Km, com um custo total de 

401,04€.   
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Com base no Regulamento de Taxas do Município de Serpa, capitulo III, artigo 8º - Isenções ou Reduções, ponto 

2 alínea b), propõem a isenção deste pedido, atendendo à natureza da entidade (associação sem fins lucrativos) 

e à importância da competição onde o clube participou 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o Centro de Cultura Popular de Serpa do pagamento 

de despesas respeitante à utilização de viaturas municipais, no valor de 401,04€ (quatrocentos e um euros e 

quatro cêntimos), realizada no âmbito da participação no Encontro Nacional de Andebol Sub 14, entre os dias 

7 e 10 de julho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.4 Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa ( Doc. 9650 de 2022.06.22) 

O Gabinete de Ação Social e Educação Informa que o Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa solicitou a cedência 
do autocarro, no dia 29 de junho de 2022, para efetuar o transporte dos elementos da marcha da Escola Básica 
Abade Correia da Serra, para uma atuação nas Neves. 

 
Com base nos kms percorridos, consumo de gasóleo e horas extraordinárias do motorista, a referida deslocação 
teve um custo da 265,31€. 

 
Atendendo à natureza da deslocação, a mesma não poderá ter enquadramento no plano municipal de visitas de 
estudo e integrada no plafond de kms que foi atribuído ao agrupamento de escolas no ano letivo 2021/2022, 
pelo que, coloca-se à consideração superior a cobrança ou isenção do valor atrás enunciado, conforme 
estipulado no nº 1 do Artigo 30º do Regulamento de Utilização e Cedência de Viaturas do Município de Serpa 
“…podem beneficiar de reduções e/ou isenções no pagamento, mediante deliberação da Câmara Municipal, 
devidamente fundamentada” 
 
Face ao cariz do pedido e, pela sua natureza de caracter cultural, sugere-se a isenção do pagamento desta 
despesa, como apoio ao Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa. 
 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o Agrupamento de Escolas nº1 de Serpa do 

pagamento das despesas de utilização de viaturas municipais, no valor de 265,31€ (duzentos e sessenta e 

cinco euros e trinta e um cêntimos) relativo ao transporte efetuado dos elementos da marcha da Escola Abade 

Correia da Serra, no passado mês de junho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. LICENÇAS DE RECINTO IMPROVISADO 

2.1. Ratificação  

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

de 12 de setembro, ratificar os seguintes despachos, proferidos pelo Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente, 

respeitantes ao licenciamento de recinto improvisado:  

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização 

Data do 
despacho  

Comissão de Festas 
de Pias 

Festa Branca nas 
instalações da Junta 
de Freguesia de Pias 

12374 de 
2022.08.03 

06 de agosto 2022.08.03 
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Futebol Clube de 
Serpa 

Baile e noite de fados 
Estacionamento do 
parque desportivo 
“Complexo Manuel 

Baião” em Serpa 

12651 de 
2022.08.08 

13 de agosto 2022.08.08 

Comissão de Festas 
de Ficalho 

Baile e Outras 
Atividades 

12809 de 
2022.08.10 

De 13 a 28 de 
agosto  

2022.08.12 

 

 

2.2. Comissão de Festas de Pias (doc.12074 de 2022.07.28) 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 28 de julho, refere que a 

Comissão de Festas de Pias pretende a emissão de licença para recinto improvisado, para a realização de “Festa 

Rija”, em honra de S. Luís e Santíssimo Sacramento, para os dias 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de agosto, do presente 

ano, com início às 21h e termo às 06h do dia seguinte, nas Instalações da Junta de Freguesia, sitas na Estrada de 

Brinches, em Pias. 

Mais informam que foi apresentado o respetivo seguro, a autorização da Junta de Freguesia para a utilização do 

referido espaço para a realização do evento pretendido e uma planta de evacuação. 

 

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

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

exceção dos seguintes elementos: 

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

sanitárias, planta com disposição dos equipamentos e demais atividades. 

 

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

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

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

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

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

aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

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

Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a emissão da mesma. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença de recinto 

improvisado, solicitada pela Comissão de Festas de Pias, para realização de “Festa Rija”, a realizar nos dias 25, 

26, 27, 28, 29 e 30 de agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. PEDIDO DE PARECER PARA ARRANQUE E POSTERIOR PLANTAÇÃO DE OLIVAL DO PRÉDIO ARTIGO 

101 - SECÇÃO B, BRINCHES – REQUERENTE: TÂNIA ÂNGELO 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 07 de agosto do corrente ano, procede à 
emissão de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do Prédio 101 
Secção B em Brinches, para arranque de olival e posterior plantação.  
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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; 

- Espaços agrícolas de Regadio. 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

- Reserva Ecológica Nacional (REN); 

- Domínio Publico Hídrico; 

- Sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou exemplares isolados. 

 

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

que 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 o parecer técnico, 

acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque de olival e posterior plantação, no prédio artigo 101 B 

em Brinches.  

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

 

 

4. PEDIDO DE PARECER PARA ARRANQUE E POSTERIOR PLANTAÇÃO DE OLIVAL DO PRÉDIO ARTIGO 

4 SECÇÃO  L,  SERPA – REQUERENTE: TORRE DA CEGONHA 

Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 4, Secção L da União de Freguesias 

de Serpa (Salvador e Santa Maria), para arranque de olival e posterior plantação.  

 

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; 

-“Habitats classificados na rede natura 2000 com cursos de água e albufeiras existentes/previstas”; 

- Espaços agrícolas de Regadio. 

 

Carta de Condicionantes 

- Zona de Especial Conservação PTCON0053 – Guadiana/Moura/Barrancos (predominantemente); 

- Reserva Ecológica Nacional; 

- Reserva Agrícola Nacional; 

- Domínio Publico Hídrico; 

- Perímetro hidroagrícola; 

- Sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou exemplares isolados. 
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O Serviço de Ambiente, em informação datada de 6 do corrente mês de agosto, propõe indeferir o pedido, ao 

abrigo da alínea d) do ponto 6 do artigo 32º “Nos Espaços naturais integrados na Rede natura 2000 são interditas 

as seguintes ações, atividades e usos de solo: a instalação de culturas permanentes arbóreas ou arbustivas, 

nomeadamente de olivais e vinhas, bem como de culturas anuais com rega”. 

 

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

acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque de olival e posterior plantação, no prédio artigo 4.º, 

Secção L da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria).  

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

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Tomé Panazeite para dizer que lhe parece existir um contrassenso, pois na Carta de 

Ordenamento, está indicado que se insere em Espaços agrícolas de Regadio e na fundamentação para o 

indeferimento, refere-se “Nos Espaços naturais integrados na Rede natura 2000 são interditas as seguintes 

ações, atividades e usos de solo: a instalação de culturas permanentes arbóreas ou arbustivas, nomeadamente 

de olivais e vinhas, bem como de culturas anuais com rega”. 

 

Sobre o assunto, o Sr. Vice-Presidente informou que irão ser solicitados esclarecimentos aos respetivos Serviços 

da autarquia e posteriormente será enviada essa informação aos eleitos. ------------------------------------------------- 

 

 

5. GRUPO CORAL E ETNOGRÁFICO CASA DO POVO DE SERPA – PROPOSTA DE APOIO 

De acordo com a proposta do Museu do Cante, datada de 31 de maio do corrente ano, e nos termos do artigo 

33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 

Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral e Etnográfico da Casa do 

Povo de Serpa o subsídio anual, referente ao ano corrente, no valor de 1.000€ (mil euros), para fazer face a 

despesas. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº26502, em 2022.07.25. ---------------------- 

 

 

6. FUTEBOL CLUBE DE SERPA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo e Desporto e Regulamento Municipal de 

Apoio ao Movimento Associativo, anexo I, ponto 1.3 – Futebol – competições distritais e nacionais, pela 

participação no campeonato de Portugal, época desportiva 2022/2023, e artigo 14º, ponto 4, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Futebol Clube de Serpa, um subsídio no valor de 50 000,00€ 

(cinquenta mil euros) em prestações mensais de 5 000,00€ (cinco mil euros).   

A Unidade de Gestão Financeira, procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 26593, em 2022.08.12. 

O Sr. Vice-Presidente ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se encontrar impedido, 

por lei.  
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 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão questionou se, para além deste apoio, existem outros apoios prestados pela 

autarquia. Chamou novamente a atenção, para a necessidade de intervenção no campo relvado com a 

construção de balneários e iluminação, uma vez que existem programas comunitários que o possibilitam. 

 

 

7. CLUBE DE NATAÇÃO DE LISBOA – PEDIDO DE APOIO PARA ESTÁGIO EM SERPA 

No seguimento do pedido do Clube de Natação de Lisboa para a utilização do Parque de Campismo de Serpa e 

da Piscina, de 9 a 11 de setembro, solicitando a isenção do pagamento no Parque de Campismo, a Divisão de 

Inovação Territorial e Economia informa o seguinte:  

 

«O Clube de Natação de Lisboa é um clube de desporto amador, com sede em Lisboa, formado 

essencialmente por atletas e que tem grupos de treino de várias zonas da grande Lisboa, com atletas 

dos 12 aos 68 anos de idade, desde jovens numa fase de aprendizagem técnica até atletas de nível 

nacional. O clube trabalha sobretudo para proporcionar elevadas condições de treino, apostando na 

capacidade competitiva, num projeto que pretendem ser inclusivo, sustentado e ambicioso do ponto de 

vista do desenvolvimento pessoal, profissional e desportivo.  

Para além da Natação, o clube trabalha no pentatlo e tetratlo moderno, com títulos em campeonatos 

regionais e nacionais. 

 

Há alguns anos que este Clube desenvolve os estágios de preparação das épocas desportivas em Serpa, 

por considerar que aqui tem ótimas condições para este objetivo, tendo sempre contado com o apoio 

do município na utilização gratuita do parque de campismo e da piscina municipal. Destas atividades 

dão notícia nas suas publicações, divulgando não apenas o apoio dado, mas também as excelentes 

condições de treino existentes em Serpa e de uma forma global promovendo Serpa como destino a 

visitar. 

 
Por conseguinte, considera-se que deve o município continuar a disponibilizar o seu apoio a este estágio, 
consubstanciado no apoio logístico e na isenção do pagamento correspondente à estada no Parque de 
campismo, que será de cerca de 200 euros, tendo em conta as condições apresentadas no pedido ( 19 
pessoas e respetivas tendas) 
 
Assim, tendo em consideração que:   

- De acordo com a Lei 75/2013 de 12 de setembro, artigo 33.º n.º 1 alíneas o) e u) é competência 
da Câmara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes e apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva ou outra de 
interesse para o município; 

- Por sua vez, o Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, no nº 2 do artigo 8º 
conjugado com o artigo 11º define que podem ser concedidas isenções e reduções, totais ou 
parciais das taxas ou preços quando as licenças ou prestações de serviços se destinem 
diretamente à realização dos seus fins a, entre outras situações, a associações humanitárias 
desportivas, culturais, recreativas sem fins lucrativos, sendo que compete à Câmara Municipal 
a decisão sobre estas isenções ou reduções.  

 
 Coloca-se o assunto à consideração do Sr. Presidente, devendo o pedido de apoio ser objeto de 
deliberação por parte da Câmara Municipal.» 
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 Deliberação  
De acordo com a proposta e nos termos da Lei 75/2013 de 12 de setembro, artigo 33.º n.º 1 alíneas o) e u) e 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, nº 2 do artigo 8º conjugado com o artigo 11º, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, disponibilizar o apoio logístico ao estágio do Clube de Natação de 

Lisboa em Serpa e isentar do pagamento das despesas de utilização do Parque de Campismo Municipal de 

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

 

 

8. ANÚNCIO N.º 120496/2022 – DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NA RUA 

DO MEIO DA PORTA NOVA Nº18 EM SERPA 

Nº Pedido - 120496/2022 

Data do Anúncio - 01-08-2022 

Data de Disponibilização no Site - 01-08-2022 

 

Dados do Requerente 

Manuel Paulino Borges  - Vestuário unipessoal, lda. 

 

Vendedor(es)  

Lucília da Soledade Ramos Alfaiate Vilas Boas Pinto 

 

 

Comprador(es)  

Rogélio José Ramos de Brito 

 

Identificação do Imóvel 

Descrição em Ficha - 2428 

Artigo Matricial - 1741 

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

70 m2 

Área Total - 132 m2 

Arrendado - Não 

Destino - Habitação   

 

Localização do Imóvel 

Endereço - Rua do Meio da Porta Nova, 18 - 7830-395 Serpa 

Distrito - Beja 

Concelho - Serpa 

Freguesia - Serpa (Santa Maria) 

 
Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio - Compra e venda 

Preço – 67500 Moeda Euros 

Data previsível do negócio 

29-08-2022 
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Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território considera que, atendendo à localização 

do imóvel (Rua do Meio da Porta Nova, n.º 18, em Serpa), da extinta Freguesia de Santa Maria, a área total do 

prédio (132 m2), a área bruta privativa (70 m2) e o valor (67.500,00 Euros), a Autarquia não terá interesse em 

exercer o direito de preferência. 

 

 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos eleitos do PS, não exercer o direito de 

preferência, na venda do imóvel sito na Rua do Meio da Porta Nova nº18, em Serpa, pelo valor proposto 

de 67.500€ (sessenta e sete mil e quinhentos euros). ---------------------------------------------------------------------- 
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9. VISTORIA AO ABRIGO DO ARTIGO Nº89 DO DECRETO – LEI Nº 555/99 DE 16/12 NOS PRÉDIOS 

SITOS NA RUA PEDRO SOARES NºS 29 e 31 EM VALE DE VARGO – REQUERENTE: MANUEL 

ANTÓNIO SARGENTO CONDEÇAS 

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 Manuel António Sargento Condeças, os Serviços Técnicos da Divisão de 
Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 21 de julho 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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10. DESTAQUE DE PARCELA DO PRÉDIO SITO NA ESTRADA DA CIRCUNVALAÇÃO Nº14 EM SERPA 

1 – Prédio original: prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa descrito sob o 
n.º3168/20100615, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 1264, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 
Santa Maria), descrito com Área Total de 455 m2, Área Coberta de 150 m2 e Área Descoberta de 305 m2, 
composto por “Rés-do-chão para habitação e quintal”, com as seguintes confrontações: Norte e Nascente, 
Manuel José Bule; Sul, José Nunes e Poente, Estrada da Circunvalação.  
 
2 – Parcela a destacar: parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a Área Total de 203 m2, Área Coberta 
de 10 m2 e Área Descoberta de 193 m2, destinado a terreno para construção, com as seguintes confrontações: 
Norte – Estrada da Circunvalação n.º 18; Sul – Estrada da Circunvalação n.º 14; Este – Prédio Rústico art.º 9-J; 
Oeste – Estrada da Circunvalação  
 
3 – Parcela restante: parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a Área Total de 252 m2, Área Coberta de 
140 m2 e Área Descoberta de 112 m2, destinado a Habitação, com as seguintes confrontações: Norte – Estrada 
da Circunvalação n.º 16; Sul – Estrada da Circunvalação n.º 12; Este – Prédio Rústico art.º 9-J; Oeste – Estrada 
da Circunvalação  
 
De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 03/08/2022 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, reunindo os requisitos do 
destaque de parcela, dentro do aglomerado urbano de Serpa, definidos no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, uma vez que se encontram isentos de licença os destaques 
de parcela dentro do perímetro urbano, desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com 
arruamentos públicos.  
 
De acordo com o definido nos n.ºs 6, 7, 8 e 9, do mesmo artigo:  

“6 — Nos casos referidos nos n.ºs 4, 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.  
7 — O condicionamento 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.  
8 — O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstos, da observância 
das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos municipais 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 (…).  
9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do destaque constitui 

documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada. 

 

 

11. DESTAQUE DE PARCELA DO PRÉDIO SITO NA RUA DAS CRUZES, N.º 25 EM SERPA –RETIFICAÇÃO 

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

e de acordo com exposição apresentada pela Requerente (Rute de Jesus Mendonça Guerreiro), propõe a 

retificação da certidão de destaque de parcela emitida, uma vez que houve um lapso na designação da área 

coberta e descoberta da Parcela Restante, que deverá ser a seguinte: 

 

"3 – Parcela restante: parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a Área Total de 138 m2, Área Coberta 

de 110 m2 e Área Descoberta de 28 m2, destinado a Habitação, com as seguintes confrontações: Norte – Rua 

das Cruzes, Sul – Parcela a destacar, Este – António Graça e Oeste – António Maria Pepe." 

A restante informação constante da certidão mantém-se inalterada. 
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 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação proferida sobre o 

assunto, na reunião realizada no dia 22 de junho de 2022, passando a ter o seguinte teor: 

 

1-Prédio original: prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 3674/20130313, 

inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 2696, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), 

descrito com Área Total de 360 m2, Área Coberta de 110 m2 e Área Descoberta de 250 m2, composto por “Rés-

do-chão e quintal, destinado a habitação”, com as seguintes confrontações: Norte – Rua das Cruzes, Sul – Rua 

Dr. Eduardo Fernandes de Oliveira, Este – António Graça e Oeste – António Maria Pepe.  

 2- Parcela a destacar: parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a Área Total de 222 m2, Área Coberta 

de 40 m2 e Área Descoberta de 182 m2, destinado a Habitação, com as seguintes confrontações: Norte – 

Proprietária, Sul – Rua Dr. Eduardo Fernandes de Oliveira, Este – António Graça e Oeste – António Maria Pepe.  

 

3– Parcela sobrante: parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a Área Total de 138 m2, Área Coberta de 

110 m2 e Área Descoberta de 28 m2, destinado a Habitação, com as seguintes confrontações: Norte – Rua das 

Cruzes, Sul – Parcela a destacar, Este – António Graça e Oeste –António Maria Pepe.  

 

Certifica-se que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2, do prédio original descrito no ponto 1, não 

constitui operação de loteamento urbano, reunindo os requisitos do destaque de parcela, dentro do aglomerado 

urbano de Serpa, definidos no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, uma vez que se encontram isentos de licença os destaques de parcela dentro do perímetro urbano, 

desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos.  

 

De acordo com o definido nos n.ºs 6, 7, 8 e 9, do mesmo artigo:  

“6 — Nos casos referidos nos n.ºs 4, 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.  

7 — O condicionamento 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.  

8 — O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstos, da observância das 

normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos municipais 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 (…).  

9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do destaque constitui documento 

bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada.” 

 

 

12. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, SITO NA HORTA DAS 

LARANJAS, EM SERPA 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 1 de agosto do corrente ano, informa que foi enviado 

o Ofício n.º 5021, de 04-07-2022, a informar a Requerente (Ana Isabel Barros Silvestre Ferreira Bicó) que, tendo 

terminado o prazo para requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção, indicado no Ofício n.º 

8605, de 14-11-2011, é intenção da Câmara Municipal declarar a caducidade da licença, após audiência prévia 

da interessada, dispondo a mesma do prazo de 10 dias úteis para se pronunciar sobre essa intenção. 
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Não tendo havido pronúncia da interessada no prazo estipulado, propõem que seja declarada a caducidade da 

licença, conforme definido no n.º 5 do Art.º 71º do Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação. 

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

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

 

 Deliberação 

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

construção, respeitante à obra na Horta das Laranjas, em Serpa. ---------------------------------------------------------- 

 

 

13. PEDIDO DE PARECER PARA CONSTRUÇÃO DE GARAGEM / ARRUMOS REFERENTE AO PRÉDIO 

RÚSTICO DENOMINADO “CALVÁRIO”, ARTIGO 64, SECÇÃO E EM VILA VERDE DE FICALHO 

Informa a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território (DUOT), em junho do corrente ano, que o pedido 

é referente ao licenciamento de obras de construção de garagem/arrumos, com as áreas de 

implantação/construção de 81 m2, no prédio rústico denominado “Calvário”, sito ao artigo 64, da secção E, da 

freguesia de Vila Verde de Ficalho.  

Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa (PDMS), o prédio encontra-se afeto, numa zona junto ao caminho 

existente, a “Solo Urbano – Espaços centrais e residenciais – nível 2” e, na restante parte, a “Solo Urbanizável – 

Espaços centrais e residenciais de expansão – nível 2”.  

A edificação proposta incide sobre ambas as classes de espaço e respeita os índices descritos no Anexo 4 do 

Plano Diretor Municipal de Serpa, para os “Espaços Centrais e Residenciais – nível 2” (índice de ocupação do 

solo líquido (IoL) – 100%; índice de utilização do solo líquido (IuL) – 1,6) e para os “Espaços Centrais e Residenciais 

de Expansão – nível 2” (IoL – 60%; IuL – 1,2).  

 

Consideram que a proposta apresentada tem enquadramento nos artigos 43.º e 14.º do PDMS, porquanto 

engloba fins habitacionais, podendo receber outras utilizações compatíveis (como é o caso da 

garagem/arrumos), não prejudica as características dominantes da área em que se integra e não causa prejuízo 

a valores ambientais ou a enquadramentos arquitetónicos, urbanísticos ou paisagísticos relevantes.  

 

De acordo com o n.º 2 do artigo 14.º do PDMS, com vista a garantir uma correta inserção urbanística e 

paisagística, o Município pode impor condicionamentos de ordem arquitetónica das edificações localizadas em 

áreas não disciplinadas por planos de urbanização ou de pormenor ou por operações de loteamento, sendo que, 

neste caso, será relevante informar sobre as condicionantes transmitidas pela DASU:  

- O ramal de água residual poderá ser ligado ao coletor que atravessa o prédio, desde que receba apenas 

águas residuais da habitação e nunca a uma profundidade superior a 0,60m e, para salvaguardar, poderá 

ser colocada uma válvula de retenção na caixa de início de ramal à saída da habitação;  

- Não deverá haver qualquer tipo de construção na zona onde existe o coletor;  

- No que se refere à rede de abastecimento será necessário o prolongamento da conduta existente, em 

110m, em PVC DN 90 PN 10.  

Para outros esclarecimentos sobre as infraestruturas públicas de águas e esgotos, poderá o Requerente 

contactar a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU).  

 

Relativamente à parte da edificação afeta a “Espaços Centrais e Residenciais de Expansão – nível 2”, do ponto 

de vista urbanístico, consideram que, neste caso, a execução em solo urbanizável poderá enquadrar-se na alínea 
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e) do n.º 2 do artigo 55.º do PDMS, que se refere a operações urbanísticas que digam respeito a parcelas situadas 

em contiguidade com o solo urbanizado ou com áreas que tenham adquirido características semelhantes à deste 

através de ações de urbanização ou edificação, e desde que a Câmara Municipal considere que as soluções 

propostas asseguram uma correta articulação formal e funcional com o solo urbanizado e não prejudicam o 

ordenamento urbanístico das áreas de solo urbanizável envolventes.  

 

De notar, que a localização proposta incide, em parte, sobre solo urbanizado e tem como justificação a existência 

do coletor público, no interior do prédio, e o aproveitamento da cota de terreno entre a edificação e o coletor, 

facilitando o encaminhamento das águas residuais.  

É entendimento da DUOT, que este ponto deverá ser presente a Reunião de Câmara, para que se possa 

pronunciar sobre a solução proposta, ou seja, se considera, ou não, que a mesma assegura uma correta 

articulação formal e funcional com o solo urbanizado e não prejudica o ordenamento urbanístico das áreas de 

solo urbanizável envolventes.  

Mais informa a Chefe da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 01/08/2022, que o parecer 

pretendido é viável, desde que cumpridas as restrições e condicionantes referidas.---------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta acima descrita, sendo viável o 

pedido, desde que se cumpram as restrições e condicionantes referidas na informação técnica, acima 

transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

14. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE LOTE NA 2ª FASE DA ZONA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS DE VILA 

NOVA DE SÃO BENTO 

O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico, em informação datada de 29 de julho, refere que Maria 

Leonor Alves Valadas, residente em Santa Iria, pretende instalar uma empresa de panificação e pastelaria cujo 

investimento previsto é de cerca de 400.000,00€, com recurso a financiamento comunitário e tendo a Margem 

Esquerda do Guadiana como mercado preferencial dos produtos a produzir, solicitando ao município a cedência 

de um lote na Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento, com uma área de 600 m2.  

A requerente conta com 17 anos de experiência no setor e pretende, desta forma, valorizar e dar visibilidade a 

um produto agroalimentar de excelência do concelho de Serpa. 

Analisado o pedido com base nos critérios de seleção definidos para cedência de lotes das zonas de atividades 

económicas/zona industrial, verifica-se que reúne as condições de elegibilidade necessárias, nomeadamente ser 

uma atividade com sustentabilidade, com ligação ao tecido económico local, que pretende valorizar os produtos 

agroalimentares e criar 3 a 4 postos de trabalho.  

Por constituir atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento económico, de acordo com o 

disposto no artigo 23.º, nº 1 e nº 2, alínea m) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

nº75/2013 de 12 de setembro; 

Dado que, de acordo com o artigo 33.º, alíneas g) e ff), do mesmo regime jurídico, respetivamente, compete à 

Câmara Municipal, “adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RGMM” e “promover o 

desenvolvimento de atividades relacionadas com atividade económica de interesse municipal”; 



                                                                                                                    Ata n.º 18 - 17/08 

 
2022 

 

Pág. 19 

 

 E tendo ainda em consideração o definido no Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, em 

vigor, Capitulo IV, secção II, artigo 497.º e seguintes, nomeadamente no que se refere à aquisição de lotes nas 

zonas de atividades económicas;  

Propõe-se atribuir o lote 7 da 2ª fase da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento, inscrito na 

matriz sob o artigo urbano 3109 e descrito sob o Nº5306/20170206, com área de 880,00 m2, confrontando a 

Norte com o lote 8, a Sul com o lote 6, a Nascente com a Rua e a Poente com caminho 1052, a Maria Leonor 

Valadas e venda pelo preço fixado de 0,30euros/m2. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Interveio a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para dizer que, sabendo que existem proprietários, com mais de um lote, 

e que não construíram nada nesses lotes e segundo a informação de que dispõe, existirá um prazo de dois anos 

para construir, pergunta como pretende a Autarquia resolver este problema.  

 

O Sr. Vice-Presidente informou que a autarquia vai controlando os processos de atribuição de lotes e muitos já 

reverteram para a Câmara, pelo facto de não ter sido edificada a construção, mas irá solicitar aos respetivos 

Serviços que elaborem uma informação sobre a situação atual da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova 

de S.Bento, sobre os lotes atribuídos e com construção e os lotes que já reverteram para a autarquia.  

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir a Maria Leonor Alves Valadas, o lote nº7 da 2ª fase 

da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento, com área de 880,00 m2, pelo preço de 0,30 

euros/m2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
15. PROPOSTA DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE BENS CULTURAIS MÓVEIS, A 

CELEBRAR ENTRE  MANUEL SOARES MONGE E A CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

A Divisão de Cultura e Património informa em 2 de agosto do corrente ano, que o protocolo mencionado em 

epígrafe, incide sobre artefactos arqueológicos da Idade do Bronze do Sudoeste, provenientes da Herdade de 

Belmeque (União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo), na posse do seu proprietário, 

Manuel Soares Monge, e pretende-se a sua incorporação, através de cedência temporária por um período de 

10 anos, no Museu Municipal de Arqueologia de Serpa.  

 

Enquadramento 

A sepultura de Belmeque, enquadra-se na Idade do Bronze do Sudoeste (2000-1200 a.C.) e foi descoberta nos 

anos 60 do século passado e alvo de várias publicações científicas desde os anos 70.  

Possuía 2 indivíduos enterrados, sem os respetivos crânios, acompanhados de um riquíssimo espólio (um vaso 

decorado com caraterísticas únicas, e diversos artefactos metálicos como uma faca com rebites em ouro, dois 

punhais com rebites de prata, e 6 tachas em prata). 
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Espólio da sepultura de Belmeque 

O conjunto ficou nas mãos do proprietário da Herdade de Belmeque e dos achadores dos vestígios. 

Manuel Soares Monge, proprietário da referida herdade, tem à sua guarda uma parte deste conjunto, 

nomeadamente o vaso, a faca com rebites em ouro e uma tacha de prata, tendo manifestado o interesse em 

ceder temporariamente à Câmara Municipal de Serpa estes bens patrimoniais, com vista à sua exposição no 

Museu Municipal de Arqueologia. 

 

 

Vaso de Belmeque 
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Faca de Belmeque 

Justificação 

Face ao interesse manifestado pelo proprietário dos bens culturais em cedê-los temporariamente para 

exposição no Museu Municipal de Arqueologia de Serpa, e tendo em consideração que estamos perante um 

importante conjunto arqueológico, com particular destaque para o vaso de Belmeque, peça única dentro da 

Idade do Bronze europeia, que não só enriqueceria de sobremaneira a coleção do museu, como permitira um 

maior destaque à investigação deste período na região de Serpa, consideramos ser da máxima importância a 

aceitação da cedência dos artefactos mencionados.  

O simples facto de estarmos perante uma das mais extraordinárias e raras peças da arqueologia portuguesa e 

pelo seu inegável valor científico e patrimonial, justifica desde logo a sua integração no Museu Municipal de 

Arqueologia, para o qual irá seguramente contribuir para uma maior divulgação.  

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do seguinte 

protocolo, a celebrar com Manuel Soares Monge: 

 

Protocolo de Cedência Temporária de Bens Culturais Móveis entre  

Manuel Soares Monge e a Câmara Municipal de Serpa 

Manuel Soares Monge, residente na Rua de São Bento, n.º 90, em Vila Nova de São Bento, concelho de Serpa, 

com o Cartão de Cidadão n.º 1269327, proprietário dos bens culturais móveis descritos no artigo 1º do presente 

protocolo; 

 

Câmara Municipal de Serpa, com sede na Praça da República, 7830-389, Serpa, representada pelo Senhor 

Presidente da Câmara, João Francisco Efigénio Palma;  

 

Considerando que os bens culturais móveis descritos no artigo 1º, provenientes da Herdade de Belmeque/Serra 

de Belmeque, constituem um conjunto de excecional relevância científica e patrimonial no âmbito do período do 

Bronze do Sudoeste; 

Que a Câmara Municipal de Serpa desenvolveu o projeto de requalificação do Museu Municipal de Arqueologia, 

reaberto ao público a 24 de março de 2016, encontrando-se dotado de condições expositivas adequadas para 

reunir os artefactos mais representativos da história do território afeto ao concelho de Serpa; 

E que o depósito provisório destes bens culturais móveis no Museu Municipal de Arqueologia de Serpa permitirá 

melhorar as condições de segurança e conservação e que corresponde ao interesse que tem vindo a ser 

manifestado pelo proprietário e pela Câmara Municipal de Serpa; 

entre 

Manuel Soares Monge, adiante designado por Primeiro Outorgante, na qualidade de proprietário dos bens 

culturais móveis descritos no artigo 1º, morador na Rua de São Bento, n.º 90, 7830-071, Vila Nova de São Bento, 

Serpa   

e 
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a Câmara Municipal de Serpa, adiante designada por Segundo Outorgante, com sede na Praça da República, 

7830-389, Serpa, representada pelo Senhor Presidente da Câmara, João Francisco Efigénio Palma 

 

é celebrado o presente Protocolo de Depósito que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Artigo 1.º 

Objeto 

Manuel Soares Monge, adiante designado Primeiro Outorgante, procede ao depósito, no Museu Municipal de 

Arqueologia de Serpa, dos seguintes bens culturais móveis provenientes do sítio arqueológico Serra de Belmeque 

(Código Nacional de Sítio 13103), localizado na freguesia de Vila Nova de São Bento, guardados até ao momento 

na residência do Primeiro Outorgante: 

 Vaso cerâmico decorado. Cronologia: Bronze do Sudoeste. 

 Faca de bronze com 2 rebites de ouro. Cronologia: Bronze do Sudoeste. 

 Tacha de prata. Cronologia: Bronze do Sudoeste. 

 Jarrinho cerâmico decorado. Cronologia: Romano. 

 

Artigo 2.º 

Obrigações das partes 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a assegurar todos os procedimentos necessários à concretização 

deste depósito, designadamente a documentação de identificação (ficha de inventário e fotografia), o auto 

de depósito, os procedimentos necessários à proteção dos bens culturais, a recolha, o transporte e o seu 

acompanhamento. 

2. O Segundo Outorgante zelará para que sejam observadas todas as condições para a correta conservação e 

salvaguarda dos bens culturais. 

3. O Segundo Outorgante responsabilizar-se-á pelas intervenções de limpeza; será previamente solicitada ao 

Primeiro Outorgante autorização para quaisquer intervenções de conservação, restauro ou análises que 

eventualmente venham a ser necessárias. 

4. Caso se verifique qualquer dano ou situação anómala nos bens culturais deverá o Segundo Outorgante 

notificar de imediato o Primeiro Outorgante, a fim de se tomarem as medidas necessárias. 

5. Nos casos em que entidades terceiras venham a solicitar ao Segundo Outorgante a cedência temporária de 

qualquer das peças para efeitos de exposição, esta não poderá ocorrer sem a autorização prévia do Primeiro 

Outorgante, impendendo sobre o Segundo Outorgante a obrigação de cumprir e fazer cumprir os 

procedimentos necessários que assegurem a sua proteção e as devidas condições de conservação e 

segurança. 

 

6. O Segundo Outorgante garantirá o acesso aos bens culturais para efeitos de estudo e de investigação, de 

acordo com as normas legais em vigor. 

7. Toda e qualquer referência /utilização dos bens culturais deve incluir a referência expressa à propriedade – 

Coleção Particular. 

8. Qualquer reprodução, em qualquer suporte, destinado a fins comerciais ou disponibilização digital livre dos 

bens culturais, necessita da autorização expressa do Primeiro Outorgante. 

9. O Segundo Outorgante remeterá ao Primeiro Outorgante um exemplar dos elementos de divulgação que 

vier a realizar sobre os bens culturais.  
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Artigo 3.º 

Duração 

1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o depósito terá a duração de 10 anos a partir da data de 

assinatura do presente protocolo por ambas as partes, podendo ser renovado por períodos sucessivos de 10 

anos, por mútuo acordo escrito entre as partes. 

 

2. O incumprimento de qualquer das cláusulas do presente Protocolo é fundamento para a sua resolução. 

 

3. Cessando a vigência do protocolo de depósito ou da sua renovação, fica a cargo e sob a responsabilidade 

da Câmara Municipal de Serpa o transporte dos bens culturais para o seu local de origem, num prazo não 

superior a 60 dias. 

Artigo 4.º 

Disposição final 

Os Outorgantes estipulam que qualquer comunicação decorrente da execução deste protocolo será feita por 

carta registada. 

Serpa, XX de agosto de 2022 

 

                   O Primeiro Outorgante       O Segundo Outorgante 

 

………..…………………………………              ………..…………………………………..…                              

                Manuel Soares Monge                                     João Francisco Efigénio Palma 

            Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

 

 

 

 

16. CPI 36/2022 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DOS SEGUROS (RESPOSTA AOS 

ESCLARECIMENTOS, ERROS E OMISSÕES) - RATIFICAÇÂO 

Sobre este assunto, interveio a Sr.ª Vereadora Brígida Fava, para questionar o motivo da referência à insolação, 

uma vez que não se trata de um acidente de trabalho.  

Na pergunta da Lusitânia, se a Câmara é responsável pela exploração de lixeiras ou aterros sanitários, foi 

respondido que não. Solicita esclarecimento sobre esta resposta. 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão solicita mais esclarecimentos no que diz respeito à resposta da autarquia, na 

questão 1 da Companhia de Seguros Fidelidade, pois tem dificuldade em perceber porque motivo a Câmara não 

tem informação disponível sobre os edifícios com data de construção anterior ou igual a 1985. 

Questionou ainda a que obras do Museu do Absurdo se referem (obras no valor de 1.117.200€). 

 

Interveio o Sr. Vice-Presidente para esclarecer que a Câmara Municipal não é responsável por lixeiras, a Câmara 

é responsável pelas estações de transferência, em colaboração com a Resialentejo.  

Em relação a todas as outras questões colocadas, será solicitado esclarecimento ao respetivo Serviço e 

posteriormente será enviada essa informação aos eleitos.  
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 Deliberação  

Nos termos do artº 35º, nº 3 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, a Câmara Municipal 
deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e CHEGA e os votos a favor da CDU, ratificar o 
despacho proferido pelo Sr. Presidente, em 5 do corrente mês de agosto, respeitante às respostas aos 
esclarecimentos, erros e omissões, do concurso público para aquisição de serviços na área dos seguros: 
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17. PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DOS FIDALGOS, EM SERPA - CONCLUSÃO DOS 

TRABALHOS 

Sobre o assunto designado em epígrafe, o Serviço de Apoio Técnico da Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais, em informação datada de 10 do corrente mês de agosto, refere que, o projeto colocado a análise 

tem como objeto os trabalhos necessários a executar na Rua dos Fidalgos e Rua Dr. Francisco Barreto com vista 

à conclusão da obra em desenvolvimento no local, iniciada e não terminada pela entidade executante que se 

encontrava a desenvolver a respetiva empreitada.  

Tendo por base o projeto aprovado em 25 de novembro de 2020, foram elaboradas novas peças escritas e 

desenhadas complementares ao projeto base, nas quais são especificados os trabalhos não executados - 

previstos no projeto base - assim como os trabalhos de correção de defeitos de obra identificados pelos serviços 

de fiscalização no decorrer dos trabalhos - não corrigidos pelo empreiteiro - e os trabalhos que no decorrer da 

empreitada se verificaram poder contribuir para uma melhor solução final. 

Relembre-se que ainda no período em que decorriam os trabalhos previstos no projeto base, os técnicos de 

fiscalização da obra verificaram a necessidade de execução de trabalhos não previstos em projeto, que 

chegaram a ser objeto de formalização de procedimento de contratação de trabalhos adicionais; Este contrato, 

porém, não foi celebrado com a entidade executante por impedimento legal desta, face a constrangimentos 

financeiros da empresa com entidades do Estado Português. 

 Foram, por isso, agora também incluídos no projeto que se coloca a análise, descrevendo-se de seguida de 

forma sucinta os mais importantes: 

1. Trabalhos/Materiais Novos: 

- Aplicação de novas tampas de acesso ás caixas de rede de Infraestruturas de Telecomunicações, Infraestruturas 

de Águas e Esgotos e válvulas de seccionamento, rebaixadas para aplicação de material de acabamento igual á 

estereotomia do pavimento. 

- Execução de caixas de recolha de pluviais no troço da Rua dos Fidalgos entre a Rua de Sevilha e Rua Dr. Manuel 

Real Abranches. 

- Impermeabilização das fundações/fachadas dos edifícios, recorrendo à aplicação de uma lâmina de argamassa 

de cal hidráulica (traço 1:3) com aditivo hidrófugo na face das fundações das paredes que confinam com o 

arruamento publico, complementado pelo preenchimento das juntas dos cubos do pavimento próximos das 

fachadas com calda de cimento. 

- Execução de remates em reboco de cal hidráulica nas fachadas dos edifícios, seguindo a metodologia indicada 

na Memória Descritiva do projeto. 

- Na Rua Dr. Francisco Barretos, a aplicação de pavimento em cubo de granito 10x10x10cm seguindo a 

estereotomia e a metodologia de assentamento prevista em projeto base para o pavimento ref.ª PAV2. 

- Compatibilização de cotas de Ruas confinantes com a Rua dos Fidalgos - como é exemplo a intervenção 

proposta para a área de calçada onde confinam as Ruas António Carlos Calixto, Rua de Sevilha e Rua dos Fidalgos 

- cruzamento D; uma área em cujo pavimento se encontra bastante deformado, e se propõe seja levantada por 

forma a se proceder à correção das elevações e depressões que se verificam no local. O material removido - 

cubo de calçada - será novamente aplicado após correção da base. 
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2. Correção de Trabalhos Executados: 

- Acerto do raio de curvatura da área de lajeado do centro da rua que confina com a Rua da Cadeia Velha, frente 

á área de passeio. 

- Remoção e nova aplicação do lajeado LAN3PE.1 e .2, sobre base devidamente compactada e estabilizada. 

- Acerto de cotas altimétricas da faixa de lajeado aplicada entre PT15 e PT17;  

   

e PT25 e PT26; 

 

Entre outros trabalhos, devidamente identificados nas peças escritas e desenhadas do projeto, que se juntam 

em anexo à presente informação. 

 

- Estima-se um custo de cerca de 196 899,71€ para esta intervenção, acrescido do IVA em vigor, considerando: 
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- Estima-se um prazo de 120 dias para a execução dos trabalhos indicados, considerando a necessidade de 

produção de material em pedreira, cortes especiais de pedra, para aplicação em obra. 

Notas finais, a ter em conta na análise da proposta apresentada:  

- Importa esclarecer que no decorrer da empreitada foi considerado o pagamento do material que se encontra 

no local dos trabalhos, ainda que aplicado em desconformidade com o projeto, uma vez que a sua reutilização 

não se encontra de nenhuma forma condicionada.  

- Encontra-se previsto neste procedimento a aplicação de mais tout-venant em locais onde este material já havia 

sido aplicado - e devidamente pago no decorrer do procedimento base; originando por isso uma duplicação de 

quantidade deste material a aplicar no âmbito da obra. Esta situação resulta do facto de parte deste material 

ter sido arrastado pelas aguas no período de chuvas, dada a inclinação da Rua, pelo que é necessário repor o 

material para acerto das cotas da base do pavimento.  

- É também proposta a colocação de nova manta geotêxtil em área que se prevê a reabertura da caixa de 

pavimento à cota de projeto, com remoção do material de enchimento aplicado pela Câmara Municipal face à 

necessidade de garantir o acesso de veículos e pessoas, em segurança, entre as Ruas António Carlos Calixto e a 

Rua Dr. Manuel Real Abranches. É previsível que com a remoção deste material, efetuada recorrendo a meios 

mecânicos, a manta existente seja arrastada e removida, não sendo praticável a sua reutilização. 

- Adotaram-se agora novos artigos no Mapa de Trabalhos – descritivo e quantidades - relativos aos trabalhos de 

correção de trabalhos executados incorretamente, mas cujo material já se encontra em obra;   

Em Anexo: Memória Descritiva e Peças Desenhadas complementares ao projeto base aprovado; e Estimativa 

Orçamental da totalidade da proposta. 
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 Intervenções 

Sobre este assunto, a Sr.ª Veadora Ana Moisão manifestou o seu total desagrado com a condução deste projeto, 

que desde o início teve tudo para correr mal. Referindo ainda que foi adotada uma postura, que considera 

comum, de total desresponsabilização, atribuindo o insucesso deste projeto ao empreiteiro da obra. Um projeto 

que foi aprovado pela autarquia a 25 de novembro de 2020 e por isso, considera que a responsabilidade das 

incoerências e erros, são da autarquia. Refere ainda que o custo da obra sofreu um aumento de 100%. 

Informou que o seu voto contra, é um voto de protesto, por lhe parecer que existe alguma falta de verdade. 

 

O Sr. Vice-Presidente referiu que o acréscimo do valor da empreitada, tem a ver com o grande aumento dos 

preços dos materiais, decorrente em parte, da situação da guerra na Ucrânia e com o facto de terem sido 

incluídos novos trabalhos relativos à impermeabilização de fundações das fachadas e intervenção na Rua Dr. 

Francisco Barreto, entre outras intervenções que não estavam inicialmente previstas e que se encontram 

descritas na informação técnica enviada aos eleitos.  

Informou ainda que se encontra garantido o financiamento da candidatura efetuada e o cumprimento do 

respetivo prazo de execução e recordou também que a Câmara Municipal dispõe da verba da caução efetuada 

pelo anterior empreiteiro, conforme acordado com o mesmo, aquando da revogação do contrato. ----------------  

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite disse que também considera que existe uma culpabilização muito exagerada do 

empreiteiro, que eticamente não é correto, por considerar que a Câmara também tem responsabilidades neste 

processo e informou que os eleitos do Partido Socialista irão abster-se na votação deste assunto. ---------------- 

 

 Deliberação  

De acordo informação técnica, acima transcrita, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas 

abstenções dos eleitos do PS, um voto contra do CHEGA e dois votos a favor da CDU, aprovar o projeto de 

requalificação da Rua dos Fidalgos, em Serpa – Conclusão dos trabalhos, de acordo com memória descritiva e 

respetivas peças desenhadas, que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------------- 

 

 

18. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MERCADO LIVRE E MERCADO REGULADO - 

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública da Divisão Financeira, em 12 do corrente mês de agosto, 

refere que, o procedimento de CPI 56/2019 – Fornecimento de Energia Elétrica em Mercado Livre cessa no 

próximo dia 30/09/2022. 

Por força da Portaria nº 348/2017, de 14 de novembro, verifica-se a possibilidade de o município voltar ao 

mercado regulado em BTN (Baixa Tensão Normal), que inclui o IP (Iluminação Pública);  

 

Em função da avaliação efetuada, verifica-se que os encargos decorrentes da contração da energia em mercado 

livre podem ascender ao montante 55.599,46€ (cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove euros e 

quarenta e seis cêntimos), cujo procedimento se encontra a decorrer e foi autorizado por despacho do Sr. 

Presidente da Câmara de 08/08/2022 

 

O custo associados à aquisição de energia elétrica em mercado regulado, pode ascender ao montante de 
110.153,00€ (cento e dez mil, cento e cinquenta e três euros), conclui-se, agora, que o custo total com a 
contratação de energia elétrica até ao final do ano de 2022, pode ascender ao montante total de 165.753,00€ 
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(cento e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três euros), pelo que, nos termos do Art.º 18º do Decreto-
Lei nº 197/99 de 8 de junho, a competência para autorizar a despesa é do Órgão Executivo.  
 

 Deliberação 
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e Chega e 
os votos a favor da CDU, autorizar a seguinte despesa: 
- Mercado Livre: 55.599,46€ (cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e nove euros e quarenta e seis 
cêntimos);  
- Mercado Regulado: 110.153,00€ (cento e dez mil, cento e cinquenta e três euros);  
Totalizando o Montante Global de 165.753,00€ (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três 
euros).  
A todos os valores atrás mencionados acresce a taxa de IVA legal em vigor. 

 
 

19. ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE AUTÁRQUICO, PARA CONHECIMENTO  

Trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Serpa 
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20. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 151, referente ao dia 16 de agosto 

de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.570.126,65€ (dois milhões, quinhentos e setenta mil, cento e 

vinte e seis euros e sessenta e cinco cêntimos) e 85.325,05€ (oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco euros 

e cinco cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. -------- 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DOS ELEITOS 

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

situação de uma construção na zona de atividades económicas de Vila Nova de S. Bento, que não está de acordo 

com as que já se encontram construídas, nomeadamente, a existência de um muro com uma altura superior 

(mais de um metro, em relação aos anteriormente existentes). Questiona ainda como é possível que o 

proprietário tenha demorado 15 anos sem fazer nada no lote e agora constrói e já está vendido, considera que 

se trata de um negócio e se a autarquia não tem o direito de preferência na respetiva venda.  

 

O Sr. Vice-Presidente informou que os respetivos serviços da Autarquia já têm conhecimento dessa situação e 

estão a analisar o processo e aquando da elaboração do contrato, consta a referência ao direito de preferência 

por parte da Câmara, contudo, será enviado ao Sr. Vereador Tomé a cópia de uma escritura para conhecimento 

do seu teor, ficando assim melhor esclarecido sobre o assunto. ------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite perguntou ainda em que situação se encontra o assunto respeitante à 

possibilidade de se instalar um equipamento de multibanco em Vale do Poço e gostaria ainda de saber se a 

Câmara tem intenção de construir um edifício, tipo salão polivalente, que permita a realização de reuniões e 

eventos culturais e outras atividades em Vale do Poço.  

Reforça o pedido que já tinha apresentado para informação sobre a data para se avançar para a segunda fase 

da eletrificação da zona da Neta.  

 

O Sr. Vice-Presidente começou por responder que a eletrificação da zona da Neta está concluída a primeira fase, 

tal como já tinha sido explicado pelo Sr. Presidente numa reunião da Câmara. Foi um protocolo assinado entre 

a Câmara, a Secretaria de Estado da Energia e a EDP, com a colaboração da Associação de Moradores da Neta e 

do Pulo do Lobo. As pessoas aderiram voluntariamente e tentou-se dar resposta aos pedidos de adesão e o 

assunto avançou com 25 moradores. Posteriormente, outros moradores manifestaram interesse para que 

existisse uma segunda fase e a Associação de Moradores continuou a trabalhar nesse sentido, mas é um 

processo tratado diretamente entre a Associação de Moradores e a E-redes, embora a Câmara tenha participado 

como facilitadora do processo na primeira fase e neste momento, continuamos a acompanhar o assunto, no 

sentido de verificar como poderá prosseguir uma segunda fase. 

Em relação a um espaço polivalente em Vale do Poço, informa que a autarquia já tentou comprar o edifício onde 

está hoje a decorrer a reunião do Órgão Executivo, bem como um edifício ao lado, para ampliação deste casão 

e seriam efetuadas as obras de melhoramento necessárias para dotar esta localidade de um espaço para 

eventos. Estamos a tentar chegar a acordo com os proprietários, também em colaboração com a respetiva União 

de Freguesias. 

Quanto ao multibanco, o assunto está a ser analisado em conjunto com a Câmara Municipal de Mértola.   
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A Sr.ª Vereadora Brígida Fava questionou se não teria sido possível efetuar a alteração na rede telefónica da 

Câmara Municipal no período da noite ou ao fim de semana, dado que não houve comunicações durante um 

dia e meio, pois tentou telefonar várias vezes para o edifício onde funciona o CADES e não foi possível obter a 

comunicação com esse serviço. 

Pergunta ainda que tipo de tinta foi utilizada na pintura da piscina infantil, dado que as crianças ficam com o 

corpo pintado de azul e refere ainda que a relva entre as duas piscinas, está em muito mau estado, mais 

parecendo um espaço com lama.  

 

O Sr. Vice-Presidente disse que as alterações da rede de telefones foram, de facto, efetuadas no inicio da noite 

e fim de semana e não tem conhecimento que tenham existido problemas de comunicação. 

Relativamente à situação da piscina das crianças, diz que irá verificar o assunto com os respetivos serviços. 

 

Seguiu-se a intervenção da Sr.ª Vereadora Ana Moisão para perguntar sobre o ponto de situação do Plano 

Rodoviário Municipal. 

A título informativo diz que, cada município, pode colocar o seu plano rodoviário no PRR (2021-2027), mas 

obviamente que, neste plano, todas as estradas devem estar classificadas e toda a informação deve ser vertida 

no PDM. 

 

Pergunta ainda o seguinte: 

- Existe algum diagnóstico feito para cada uma das estradas no nosso município? 

- Em caso afirmativo, nesse diagnóstico está contemplado qual a sua função e o que precisa? 

- Pretende a autarquia incluir estradas municipais e nacionais na segunda fase do PRR? 

 

Diz que a mobilidade é extremamente importante e só com bons planos e projetos, iremos conseguir diminuir 

o isolamento das freguesias e lembra a importância do período que vai desde 2021 a 2027, para fazer estudos 

prévios e projetos de execução. 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão referiu ainda que solicitou à CCDR Alentejo algumas informações, entre elas os 

projetos aprovados no programa operacional 2020. 

Esteve a analisar os projetos candidatados pelo município e tendo algumas dúvidas, pergunta o seguinte: 

- Integração de jovens/adultos no mercado laboral (136.672€): quais os resultados e projetos 

desenvolvidos?  

- Promoção de estratégias de baixo teor de carbono, incluindo a promoção da mobilidade urbana de 

Serpa. Operação que pretende intervir em 7 espaços públicos no Centro Histórico de Serpa (874608€). 

Quais são os espaços? 

- Desenvolvimento Sustentável, Reabilitação de Espaço Público, reabilitação e modernização do Museu 

da Etnografia, 139.961€, com um prazo de concretização de 18 meses. Qual o ponto de situação desta 

candidatura?  

 

Sobre estas questões em concreto, o Sr. Vice-Presidente respondeu que irá verificar o assunto com os respetivos 

Serviços e será posteriormente prestada a informação a todos os eleitos.  

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse ainda que tinha a intenção de perguntar como estão as negociações sobre a 

aquisição de um espaço para construir uma sala polivalente, aqui em Vale do Poço, mas o Sr. Vereador já prestou 

essa informação. 
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Pergunta qual o programa de incentivos que tem o município de Serpa, para incentivar médicos a optarem por 

vir trabalhar no nosso município. Deu como exemplo Ferreira do Alentejo, em que o município lançou um pacote 

de medidas com um “regulamento municipal de apoio à fixação de médicos”. Considera que, os bons exemplos, 

independente da cor partidária, devem servir-nos.  

Considera que há uma total desresponsabilização da parte da autarquia em matérias de saúde.  

 

Sobre a pergunta em relação ao programa de incentivos para os médicos, o Sr. Vice-Presidente referiu que não 

se trata de uma competência das autarquias, é uma responsabilidade do Ministério da Saúde, mas mesmo não 

sendo competência da Câmara Municipal, lembra a colaboração da autarquia com o centro de saúde, com a 

ULSBA, a cedência, desde há muitos anos, de apartamentos da Câmara para alojar os médicos estagiários e a 

disponibilização de espaços, para funcionamento dos centros de saúde nas freguesias. A Câmara Municipal 

sempre tem reivindicado as coisas certas, nos locais certos.  

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse ainda que, considera ser um dever da autarquia, salvaguardar os interesses 

das populações e não se deve colocar interesses partidários à frente dos interesses dos cidadãos. 

Refere também que está a decorrer uma consulta pública no Portal da CCDR Alentejo, importante para a região, 

alertando para a participação dos eleitos. 

Pergunta se a autarquia pondera avançar com uma candidatura conjunta, para a otimização dos serviços do 

Hospital de Serpa, pois gostava de ver todos os agentes políticos deste município empenhados em encontrar 

soluções. 

Na candidatura ao PRR no domínio da Habitação, pergunta se poderá o executivo avançar com uma candidatura 

conjunta para integrar o Palácio dos Condes de Ficalho.  É um importante património privado, mas com enorme 

relevo para o município e para quem visita Serpa 

Chamou ainda a atenção para a falta de pintura em edifícios da autarquia, como o estaleiro municipal, cinema 

e o muro do recinto onde se realiza o mercado mensal, estes dois últimos são locais de muita circulação e um 

péssimo cartão de visita. 

 

Relativamente à pintura do estaleiro municipal, o Sr. Vereador Francisco Godinho informou que estão a decorrer 

obras de remodelação e ampliação dos gabinetes e retirada do amianto e assim que terminar essa intervenção, 

será efetuada a respetiva pintura, incluindo o muro exterior. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO 

Começou por intervir o Sr. Mário Cavaco, residente em Vila Nova de S.Bento, que abordou o assunto relativo à 

falta de energia e à transição energética, projeto apresentado pelo CHEGA em 2020, “Um telhado, um painel 

fotovoltaico” e informa sobre a moção apresentada à União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de 

Vargo, sobre este assunto. Gostaria de saber o que pretende o Município fazer para que o projeto dos painéis 

fotovoltaicos sejam uma realidade e se nos telhados e alpendres das escolas, não poderiam ser colocados 

painéis, tal como nos edifícios camarários e não seria considerado um gasto, mas sim um investimento, um 

beneficio para as pessoas e para o ambiente. Refere o exemplo do projeto nos Bombeiros Voluntários de Cuba, 

que já se tornaram auto suficientes.  

O Sr. Vice-Presidente disse que essa também tem sido uma preocupação da autarquia e o assunto está a ser 

analisado com algumas empresas da área e temos, neste momento, 25 instalações já com painéis colocados e 
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lembrou ainda que, há alguns anos, houve um projeto da autarquia para incentivar os munícipes a adquirir 

painéis e houve muitas pessoas que aderiram. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Interveio ainda a Sr.ª Olga Gonçalves que começou por informar que reside há cerca de um ano em Vale do Poço 

e alerta para alguns problemas que vem sentido, nomeadamente em termos de transportes e situação escolar 

do seu filho.  

No que se refere ao transporte, diz que, às terças e quintas feiras no período da tarde, não existe transporte 

público para aquela localidade e lembra que as crianças das aldeias são as primeiras a chegar às escolas em 

Serpa e ficam a tarde toda sem atividades.  

Alerta ainda para a situação das crianças com necessidades educativas especiais, que depois de iniciar o ano 

letivo, elas e os professores têm que fazer sempre reajustes, uma vez que as terapias iniciam sempre em outubro 

e estas crianças são as que mais necessitam de rotinas, mas são todos os anos sujeitas a alterações no inicio do 

ano escolar. Já alertou para esta situação as diversas entidades intervenientes, a DREA, o Ministério da Educação 

e até o Presidente da República.  

Já constatou que a autarquia promove atividades para os idosos e embora existam poucas crianças nas aldeias 

e nas pequenas localidades, sugerem que se realizem também atividades destinadas às crianças.  

Pergunta ainda sobre o prosseguimento do processo dos Passadiços do Pulo do Lobo e alerta para a necessidade 

de intervenção na estrada de ligação Serpa-Mértola, devido ao seu mau estado de conservação.  

Relativamente aos pontos de recolha de material reciclado, sugere que seja colocado mais um contentor para 

plástico, por se verificar que aquele que existe atualmente, está quase sempre cheio.  

No que diz respeito ao saneamento, refere ainda a situação do mau cheiro proveniente da fossa. ------------------ 

 

O Sr. Vice-Presidente começou por informar que o assunto da fossa tem que ser tratado com a Câmara Municipal 

de Mértola, por ser a autarquia responsável pelo saneamento em Vale do Poço, contudo, o Sr. Vereador 

Francisco Godinho irá alertar o Município de Mértola para essa situação e iremos analisar com a Resialentejo a 

situação do ecoponto para recolha do plástico. 

Informou ainda que existe intenção por parte do Município de Serpa de aumentar em todas as localidades, as 

atividades destinadas aos mais jovens.  

No que se refere à situação das crianças com necessidades educativas especiais, informa que o assunto será 

transmitido à Vereadora com o pelouro da Educação e estes serviços irão entrar em contacto com a senhora, 

para analisar melhor este assunto.  

Quanto aos passadiços, a Câmara está a tratar do assunto, tendo em vista a conclusão da obra.  

Refere que a autarquia também está a analisar com a CIMBAL a questão do transporte público, por já se ter 

apercebido da situação que ocorre em algumas localidades do concelho.  

Diz ainda que a Câmara Municipal tem reivindicado junto das Infraestruturas de Portugal, uma intervenção no 

troço que referiu entre Serpa e Mértola, bem como noutras estradas do concelho que se encontram em mau 

estado de conservação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email, para conhecimento 

Dia 12 de agosto 

«Na sequência das questões colocadas pela Sra. Vereadora Ana Moisão, sobre a Obra da Rua dos Fidalgos, em 
reunião de Câmara Municipal de 2022.06.22, transcreve-se resposta dos serviços técnicos da Divisão de 
Mobilidade e Obras Municipais desta Câmara, para conhecimento. 
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“- Quem realizou a materialização topográfica? 
A marcação (piquetagem) dos pontos topográficos necessários à execução dos trabalhos é da responsabilidade 
da entidade executante - empreiteiro da obra. 
 
- Quem aprovou? 
Sendo da sua responsabilidade, não houve lugar ao ato de aprovação da piquetagem/marcação topográfica 
executada pelo empreiteiro em fase de preparação da obra.  
Os pontos marcados servem de referência à execução dos trabalhos, cuja avaliação de cumprimento do projeto 
(e eventuais necessidades de adequação dos trabalhos a condicionantes existentes não previstas em projeto) 
ocorreu durante a sua execução - Quando em face de incumprimentos, a entidade executante foi informada da 
necessidade de proceder às correções necessárias com vista ao cumprimento do projeto; condição, aliás, 
necessária ao pagamento dos trabalhos. 
 
- Qual o papel da fiscalização no desenvolvimento desta obra? 
O papel da fiscalização no desenvolvimento da obra decorreu nos termos dos art.ºs 16º e 17º da Lei 40/2015 de 
01 de Junho, que procedeu à alteração da Lei 31/2009 de 3 de julho; artigos 303º, 305º e 344º do Código dos 
Contratos Públicos.”» 
 
 
Dia 16 de agosto 
«Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 3 do corrente mês de agosto, o Sr. Vereador Tomé Panazeite 
questionou sobre o horário de abertura da piscina municipal, estipulado para as 10h00. 
Sobre o assunto, os respetivos serviços informam que, antes da abertura ao público, é necessário efetuar a 

seguinte manutenção diária na piscina:  

 

Tratamento e limpeza das Piscinas 

Entrada do funcionário - 6h00 

- Avaliação das condições das Piscinas 

- Ligar as máquinas 

- Reposição de água, se necessário, na piscina das crianças - (30m) 

 

- Colocação do robot na piscina e aspiração manual, sempre que necessário - (45m) 

- Aspiração da piscina das crianças ( 1h / 1h15m) 

- Limpeza do robot e arrumação do material (aspiradores manuais) - (20m) 

- Lavagem dos filtros das 2 piscinas e retirar o ar, se for necessário - (30m) 

- Reposição dos produtos nas cubas, controle dos valores das análises e colocação dos valores nos placares - 

(30m)» 

 

 

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: 

o Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

o Licenças de recinto improvisado 

o Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival do Prédio artigo 101 - Secção 

B, Brinches – Requerente: Tânia Ângelo 
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o Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival do Prédio artigo 4 - Secção l, 

Serpa – Requerente: Torre da Cegonha 

o Grupo Coral e Etnográfico Casa do Povo de Serpa –Proposta de apoio 

o Futebol Clube de Serpa – Atribuição de subsídio 

o Clube de Natação de Lisboa – Pedido de apoio para estágio em Serpa 

o Anúncio n.º 120496/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do Meio da 

Porta Nova nº18 em Serpa 

o Vistoria ao abrigo do artigo nº89 do Decreto – lei nº 555/99 de 16/12 nos prédios sitos na Rua 

Pedro Soares nºs 29 e 31, em Vale de Vargo – Requerente: Manuel António Sargento Condeças 

o Destaque de Parcela do prédio sito na Estrada da Circunvalação nº14, em Serpa  

o Destaque de Parcela do prédio sito na Rua das Cruzes, n.º 25 em Serpa– Retificação 

o Declaração de caducidade da licença de obra de construção sito na Horta das Laranjas, em Serpa 

o Pedido de parecer para construção de garagem /arrumos referente ao prédio rústico 

denominado “Calvário”, artigo 64, Secção E, em Vila Verde de Ficalho 

o Proposta de atribuição de lote na 2ª fase da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São 

Bento 

o Proposta de Protocolo de Cedência Temporária de Bens Culturais móveis, a celebrar entre 

Manuel Soares Monge e a Câmara Municipal de Serpa 

o CPI 36/2022 – Aquisição de serviços na área dos seguros (resposta aos esclarecimentos, erros e 

omissões) - Ratificação 

o Projeto de Requalificação da Rua dos Fidalgos, em Serpa - Conclusão dos trabalhos 

o Fornecimento de Energia Elétrica em Mercado Livre e Mercado Regulado - Autorização de 

Despesa 

o Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento  

o Resumo Diário da Tesouraria 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h00 da qual, para constar, se lavrou 

a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º do Regimento, que eu 

Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 18 de 

outubro de 2021, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 
 

 
O Vice- Presidente da Câmara       A Secretária 

  

                                              
        ____________________________                    _________________________ 
          Carlos Alberto Bule Martins Alves          Anabela Baleizão Cataluna 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    Ata n.º 18 - 17/08 

 
2022 

 

Pág. 42 

 

 
 

 
 
 

Anexos da Ata n.º 18/2022 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 17 de agosto de 2022 

 
 
ANEXO 1 – Projeto de Requalificação da Rua dos Fidalgos, em Serpa - Conclusão dos trabalhos 

 
 

ANEXO 2 – Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival do Prédio artigo 101 - Secção B, 

Brinches – Requerente: Tânia Ângelo- Plantas 

 

ANEXO 3 – Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival do Prédio artigo 4 - Secção l, Serpa 

– Requerente: Torre da Cegonha - plantas 

 


