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ATA N.º 11/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 11 de maio de 2022  

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

   Vereadores 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: Sr. Vereador Tomé Guerreiro 

Panazeite 
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ATA N.º 11/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 11 DE MAIO DE 2022 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 11 de 

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

de 12 de setembro. 

 

Aprovação da Ata n.º 10/2022 

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 10, relativa à reunião realizada no dia 27 de abril, a qual foi previamente distribuída por 

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

 

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

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

assuntos:  

 

1. Prestação de Contas relativa ao ano financeiro de 2021 

2. Procedimento para a aquisição e manutenção de desfibrilhadores – Repartição de encargos 

3. Revisão n.º 1 – Receita, Despesa e GOP 

4. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

5. Revisão do Modelo de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa – Alteração 

6. Licenças de recinto itinerante 

7. Licenças de recinto improvisado 

8. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

9. 2.ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

10. União dos Sindicatos do Distrito de Beja – Apoio para deslocação do grupo coral “As Ceifeiras de 

Pias” 

11. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor, do prédio artigo 193.º secção U, 

denominado “Aguieiro”, em Pias, para arranque e posterior plantação de olival – Requerente: Vitor 

Tristão – Unipessoal, Ldª 

12. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor, do prédio artigo 89.º secção U, 

denominado “Malaqueta”, em Pias, para arranque e posterior plantação de olival – Requerente:Vitor 

Tristão – Unipessoal, Ldª 

13. Parecer sobre a constituição de compropriedade, do prédio rústico denominado “Rosalinho”, em Pias 

– Requerente: EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, SA 

14. Parecer sobre a constituição de compropriedade, de prédios rústicos na União de Freguesias de Vila 

Nova de S.Bento e Vale de Vargo – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

15. Pedido de retificação da 5.ª alteração ao Loteamento do Alto da Forca, em Serpa – Requerente: 

Madeira e Andrade, Lda.   

16. Retificação de preços dos lotes de terreno em A-do-Pinto 
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17. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua João Valente, n.º 3 em Serpa  

18. Anúncio n.º 66273/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do Calvário, n.º 26 – 

3 Esq. em Serpa  

19. Sociedade Artística Reguenguense – Proposta de apoio para o Rali Flor do Alentejo – Cidade de 

Serpa 

20. Proposta de denominação de arruamento em Vila Nova de S.Bento 

21. Clube Atlético Aldenovense – Proposta de apoio pontual 

22. Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de apoio pontual  

23. Silvestre Raposo Associação Cultural – Proposta de atribuição de subsidio  

24. Proposta de atribuição de subsidio ao Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa, para apoio a visitas 

de estudo 

25. Proposta de atribuição de subsidio ao Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa, para apoio a visita de 

estudo 

26. Proposta de protocolo de cooperação entre o Alto Comissariado para as Migrações, I.P. e o Município 

de Serpa 

27. Proposta de apoio para as Marchas e Mastros Populares  

28. Recolha de resíduos urbanos fora do perímetro urbano 

29. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA  

 

1. Prestação de Contas relativa ao ano financeiro de 2021 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 28 de abril, 

nos termos da alínea l) do n.º 2 do art.º 25 da Lei nº75/2013 de 12 setembro na sua redação atual, deliberou, 

por maioria, com 13 (treze) abstenções dos eleitos do PS, PSD e CHEGA e 13 (treze) votos a favor dos 

eleitos da CDU, aprovar o documento de Prestação de Contas relativo ao ano de 2021. 

 

2. Procedimento para a aquisição e manutenção de desfibrilhadores – 

Repartição de encargos 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 28 de 

abril,nos termos do art.º 22.º, n.º 1 e n.º 6 do DL n.º 197/99, de 8 de junho e alínea c) do n.º1 do artigo 6.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deliberou, por unanimidade, autorizar a seguinte repartição de encargos, 

respeitante ao procedimento para aquisição e manutenção de desfibrilhadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2022 7.350,00€ 9.040,50€ 

2023 1.700,00€ 2.091,00€ 

2024 1.700,00€ 2.091,00€ 

2025 1.700,00€ 2.091,00€ 

2026 1.700,00€ 2.091,00€ 

2027 850,00€ 1.045,50€ 
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3. Revisão n.º 1 – Receita, Despesa e GOP 

O Órgão Executivo tomou conhecimento, que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 28 de 

abril, nos termos do artigo 25º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por maioria, 

com 13 (treze) abstenções dos eleitos do PS, PSD e CHEGA e13 (treze) votos a favor dos eleitos da CDU, 

aprovar a primeira revisão ao orçamento da Receita e da Despesa e Grandes Opções do Plano (Plano 

Plurianual de Investimentos e AMR). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 28 de abril, 

de acordo com o disposto na alínea o), n.º 1, do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea 

a), do n.º2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, deliberou, por maioria, com 13 (treze) 

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

proposta de 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Revisão do Modelo de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de 

Serpa – Alteração 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 28 de abril, 

nos termos dos artigos 25º, n.º 1, alínea m) da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por maioria, com 

7 (sete) votos contra e 2 (duas) abstenções dos eleitos do PS, 1 (uma) abstenção do PSD, 3 (três) 

abstenções do CHEGA e 13 (treze) votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a revisão do número máximo 

total de subunidades orgânicas anteriormente aprovado (catorze), de forma a contemplar os recursos 

transferidos dos Agrupamentos Escolares de Serpa, fixando-se aquele máximo em 16 (dezasseis). -------------- 

 

6. Licenças de recinto itinerante 

6.1. Ratificação 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no 

artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar os seguintes despachos do Sr. Presidente, 

respeitantes às licenças de recinto itinerante: 

 

Entidade Doc./Data Evento/Data Data Despacho 

Jaime Ricardo Rosa Bicho 6504 
2022.04.28 

Carrossel “Pista Infantil” 
Festas das Santas Cruzes 

28 de abril a 1 de maio 

29 de abril 

Flávio Miguel C.A. Bicho 6507 
2022.04.28 

Trampolim Elástico Radical  
Festas das Santas Cruzes 

28 de abril a 2 de maio 

29 de abril 

Francisco Ricardo Dias Fidalgo 6514 
2022.04.28 

Mundo da Brincadeira 
Festas das Santas Cruzes 

28 de abril a 1 de maio 

29 de abril 

Micael dos Anjos 6554 
2022.04.28 

Insuflável Patrulha Pata 
Festas das Santas Cruzes 

28 de abril a 1 de maio 

29 de abril 

Francisco Manuel Rosa Bicho 6187 Carrossel “Eurodisney” e 26 de abril 
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2022.04.21 reboque de pipocas 
Festas das Santas Cruzes 

28 de abril a 2 de maio 

 

 

 

7. Licenças de recinto improvisado 

7.1. Ratificação 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no 

artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho do Sr. Presidente, 

respeitantes à licença de recinto improvisado: 

: 

Entidade Doc./Data Evento/Data Data Despacho 

Associação de Festas de Vale 
de Vargo 

6526 
2022.04.28 

Arraial de fim de semana 
Dias 1, 7 e 8 de maio 

29 de abril 

 

 

7.2. Comissão de Festas de A-do-Pinto (doc. 6300 de 2022.04.26) 

Através de informação datada de 27 de abril, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do território, refere que 

a Comissão de Festas de A-do-Pinto pretende a emissão de licença para recinto improvisado, para a 

realização de variedades e baile, no espaço envolvente e no salão polivalente de A-do-Pinto, nos dias 12 a 15 

de maio de 2022, das 10h00 às 06h00 do dia seguinte, no decorrer das tradicionais festas em Honra de 

Nossa Senhora de Fátima. 

Foi apresentado o respetivo seguro e autorização da Junta de Freguesia para a utilização dos referidos 

espaços. 

De acordo com o Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, 

de 29-09, no seu artigo 14º e seguintes, verifica-se que, face ao evento, o pedido foi instruído com os 

elementos necessários à exceção do plano de evacuação, no entanto o salão polivalente é destinado a este 

tipo de atividades e a ocupação da zona envolvente será em espaço aberto. 

 

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

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

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

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

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

de aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

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

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

 Deliberação 

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

improvisado, requerida pela Comissão de Festas de A-do-Pinto, para a realização de variedades e 

baile, no espaço envolvente e no salão polivalente de A-do-Pinto, nos dias 12 a 15 de maio de 2022. 
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7.3 Associação de Festas de Vale de Vargo (Doc. 6523 de 2022.04.28) 

Através de informação datada de 29 de abril, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do território, refere que 

a Associação de Festas de Vale de Vargo pretende a emissão de licença para recinto improvisado, para a 

realização de “Espetáculos de variedades, bailes e Djs”, no Largo da Igreja, no Estacionamento do Parque 

Desportivo 25 de Abril e no Salão Polivalente, em Vale de Vargo, com início no dia 26/05/2022 e término no 

dia 29/05/2022, das 16h00 às 06h00 do dia seguinte, no âmbito das Festas da Ascensão do Senhor. 

É apresentada declaração da Junta de Freguesia, autorizando a realização do evento, naqueles locais e pelo 

período pretendido. 

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

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

com exceção dos seguintes elementos: 

- Plano de evacuação (no entanto trata-se de recintos em espaço aberto e do salão polivalente destinado a 

atividades); 

- Fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 

15.º do DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09; 

- 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, mediante a apresentação de 

fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 15.º 

do DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09. ------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

improvisado, 

requerida pela Associação de Festas de Vale de Vargo, para a realização de “espetáculos de 

variedades, bailes e Djs”, no Largo da Igreja, no Estacionamento do Parque Desportivo 25 de Abril e 

no Salão Polivalente, em Vale de Vargo, com início no dia 26/05/2022 e término no dia 29/05/2022, 

mediante a apresentação de fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes 

pessoais.  

 

 

7.4. Associação de Festas de Vale de Vargo (doc. 6526 de 2022.04.28) 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 29 de abril do corrente ano, informa que a 

Associação de Festas de Vale de Vargo pretende a emissão de licença de recinto improvisado, para a 
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realização de “Arraial de fim de semana”, com serviço de bar, na Zona de Lazer da Santinha, em Vale de 

Vargo, nos fins-de-semana de maio de 2022 (dias 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29), das 11h00 às 04h00 do dia 

seguinte, com vista à angariação de fundos para a realização das Festas de Vale de Vargo. 

É apresentada declaração da Junta de Freguesia, autorizando a realização do “Arraial de fim de semana” 

naquele local e no período pretendido. 

 

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

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

com exceção dos seguintes elementos: 

- Plano de evacuação (no entanto trata-se de recinto em espaço aberto); 

- Fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 

15.º do DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09; 

- 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, mediante a apresentação de 

fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 15.º 

do DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09. -------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

improvisado, requerida pela Associação de Festas de Vale de Vargo, para a realização de “Arraial de 

fim de semana”, nos dias 14, 15, 21, 22, 28 e 29 do corrente mês de maio, mediante a apresentação de 

fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais. --------------------------------- 

 

 

8. 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 

 
 

6525 
2022.04.28 

Festa de Vale de Vargo 
26 a 29 de maio 

Ruido e 
recinto 

improvisado 

 
35,30€ 

Associação de Festas de Vale 
de Vargo 

6528 
2022.04. 28 

Arraial de verão no mês de 
maio 

Dias 1,7,8,14,15,21,22,28 e 

Ruido e 
recinto 

improvisado 

 
36,35€ 
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29 

Comissão de Festas de A-do-
Pinto 

6302 
2022.04.26 

Festas de A-do-Pinto 
13, 14 e 15 de maio 

Ruido e 
recinto 

improvisado 

35,45€ 

Associação de Estudantes da 
Escola Secundária de Serpa 

6899 
2022.05.04 

Baile de Finalistas 
Pavilhão multiusos de Serpa 

Dia 4 de junho 

Ruido 20,00€ 

 

 

9. 2.ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e Chega e os votos a favor dos eleitos da CDU, 

aprovar a 2.ª alteração ao Orçamento e ao PPI, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela 

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

 

 

10. União dos Sindicatos do Distrito de Beja – Apoio para deslocação do 

grupo coral “As Ceifeiras de Pias” 

Em 28 de abril, o Dirigente da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, 

informa que, através de email datado de 27 de abril (doc.6474), aUnião dos Sindicatos do Distrito de 

Beja/CGTP-IN solicita transporte para a deslocação do Grupo Coral feminino “As Ceifeiras de Pias”, no 

âmbito das comemorações do 1º de Maio, em Beja, bem como a “isenção de taxas do referido transporte”. 

O pedido de isenção de taxas tem enquadramento no disposto no artigo 8º, n.º 1, alínea e), do Regulamento 

de taxas e outras receitas municipais, do Município de Serpa, sendo competência da Câmara Municipal 

(artigo 11º, do mesmo Regulamento). 

Sucede que, consultado o Serviço de Frota, foi informado que, para a referida data, não existe autocarro 

disponível, sendo necessário recorrer-se ao aluguer de viatura. 

Desta forma, não estamos perante uma isenção de pagamento de taxas, mas antes, perante a atribuição de 

um apoio à Requerente União dos Sindicatos do Distrito de Beja/CGTP-IN, no montante já orçamentado de 

250,00€ (IVA incluído à taxa de 6%). 

Neste sentido, compete ainda à Câmara Municipal, de acordo com a alínea o), o número 1, do artigo 33º, do 

Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, “deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos 

legalmente existentes, nomeadamente com vista (…) à informação e defesa dos direitos dos cidadãos”; 

Considerando que o evento se vai realizar já no próximo domingo, não havendo tempo para apreciação do 

Órgão Executivo, propõe a Despacho do Sr. Presidente, ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 35º, do 

mesmo diploma, sujeito a ratificação na primeira reunião posterior da Câmara Municipal. -------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 

35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 28 

de abril, respeitante ao aluguer de viatura, para transporte do Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de 

Pias”, para participação nas Comemorações do 1.º de Maio, em Beja. ----------------------------------------------- 
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11.Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor, do prédio artigo 193 secção U, 

denominado “Aguieiro”, em Pias, para arranque e posterior plantação de olival – Requerente: Vitor 

Tristão – Unipessoal, Ldª 

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; 

- Outros Espaços agrícolas; 

- Corredores ecológicos existentes/previstos. 

 

Carta de Condicionantes: 

- Reserva Agrícola Nacional (RAN); 
- Reserva Ecológica Nacional (REN); 
- Domínio Publico Hídrico; 
- Sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou exemplares isolados; 
- Perímetro Hidroagrícola. 

 

Através de informação datada de 21 de abril do corrente ano, a DASU - Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos refere que, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico da DASU, 

respeitante ao prédio rústico denominado “Aguieiro”, inscrito na matriz sob o n.º 193, secção U da 

freguesia de Pias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Ata n.º 11/2022 – 11 de maio 

11 
 

 

 

12. Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor, do prédio artigo 89.º secção U, 

denominado “Malaqueta”, em Pias, para arranque e posterior plantação de olival – Requerente: Vitor 

Tristão – Unipessoal, Ldª 

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; 

- Outros Espaços agrícolas; 

- Corredores ecológicos existentes/previstos. 

 

Carta de Condicionantes: 

- Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

- Reserva Ecológica Nacional (REN); 

- Domínio Publico Hídrico; 

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

 

Através de informação datada de 21 de abril do corrente ano, a DASU - Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos refere que, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico da DASU, 

respeitante ao prédio rústico denominado “Malaqueta”, inscrito na matriz sob o n.º 89, secção U da 

freguesia de Pias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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13. Parecer sobre a constituição de compropriedade, do prédio rústico denominado 

“Rosalinho”, em Pias – Requerente: EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-

estruturas do Alqueva, SA 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 29 de 

abril do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à constituição 

de compropriedade, decorrente da VENDA, a António Fernando Estevens Batista e a Ana Maria Estevens 

Batista Ramires, em partes iguais, do prédio rústico denominado “Rosalinho”, sito ao artigo 157, da secção I 

(anterior artigo 92 da secção I), e do prédio rústico denominado “Rosalinho”, sito ao artigo 141, da secção I, 

ambos da freguesia de Pias, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento 

físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos 

no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, 

de 16 de julho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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14. Parecer sobre a constituição de compropriedade, de prédios rústicos na União de 

Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo – Requerente: Joana Raquel Prior 

Neto 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 29 de 

abril do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à constituição 

de compropriedade, decorrente da PARTILHA, por óbito de José Candeias Rosa e mulher Cristina Paixão 

Felícia, em partes iguais, a Francisco Felícia Candeias Rosa e a António Felícia Rosa, por não se verificar 

que a referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 
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loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 

2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, dos seguintes prédios: 

 

1.º - Prédio rústico denominado “Junqueira”, sito ao artigo 306, da secção D, da (extinta) freguesia de Vila 

Nova de São Bento, com a área total de 1625 m2; 

 

2.º - Prédio rústico denominado “Barranco D. Maria”, sito ao artigo 41, da secção O, da (extinta) freguesia de 

Vila Nova de São Bento, com a área total de 6,375 hectares; 

 

3.º - Direito a 47/336 do prédio rústico denominado “Fonte Branca”, sito ao artigo 44, da secção A, da União 

de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, com a área total de 2,0500 hectares; 

 

4.º - Direito a 47/336 do prédio rústico denominado “Fonte Branca”, sito ao artigo 45, da secção A, da União 

de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, com a área total de 0,7000 hectares. 
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15. Pedido de retificação da 5.ª alteração ao Loteamento do Alto da Forca, em Serpa – 

Requerente: Madeira e Andrade, Lda.   

Através de informação datada de 14 de abril, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, refere 

que, tendo-se verificado que no Quadro Urbanimétrico constante na Planta de Síntese e na Memória 

Descritiva dos elementos que integram a 5ª alteração ao Loteamento do Alto da Forca (aprovada em 

deliberação de Câmara de 31-03-2021), se encontra um lapso no somatório dos valores totais da Área de 

Implantação dos lotes, os elementos acima referidos deverão ser retificados, devendo constar o seguinte 

valor total: 17.359,00 m2.  

 

O Quadro Urbanimétrico deverá apresentar, também, as linhas com a descrição dos valores dos lotes 18 a 

45.  

A retificação mantém as áreas totais dos lotes e o número de lotes constantes no alvará de loteamento.  

Em resposta ao Ofício n.º 924, de 16-02-2022, procedeu o Requerente à entrega dos elementos retificados 

(Memória Descritiva e Planta de Síntese). 

 

Na Memória Descritiva, é indicado que nos lotes 18 a 45 é alterada a área de implantação prevista para 150,0 

m2 e a área de construção para 240,0 m2  
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- Quadro Urbanimétrico corrigido: 
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Face ao supra exposto, propõem que seja aprovada a retificação da 5ª alteração ao Loteamento do Alto da 

Forca, titulado pelo alvará de loteamento n.º 04/1983, devendo posteriormente, a mesma ser comunicada à 

Conservatória do Registo Predial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais perguntou para quando está prevista a execução das infraestruturas 

(arruamentos, passeios) neste loteamento, face ao elevado número de habitações que já se encontram 

construídas, tendo o Sr. Presidente da Câmara respondido que se trata de um loteamento particular e que a 

execução dessas infraestruturas é da responsabilidade do loteador. -------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação da 5ª alteração ao Loteamento do 

Alto da Forca, titulado pelo alvará de loteamento n.º 04/1983, nos termos do presente parecer técnico.  

 

 

16. Retificação de preços dos lotes de terreno em A-do-Pinto 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em informação datada de 

26 do passado mês de abril, refere que, reapreciado o processo de venda de lotes de terreno sitos em A-do-

Pinto, Loteamento de Cabeça de Azinho, constatou-se que não foi prestada informação técnica uniforme 

respeitante ao preço dos lotes de terreno propostos para venda aos requerentes interessados, apreciada em 

reuniões de câmara realizadas em 02//02/2022 e 20/04/2022, por comparação com informação que 

anteriormente  foi prestada e sobre a qual foi proferida deliberação, em reunião realizada em 16/06/2021, 

respeitante à venda do lote de terreno nº16 ,cujo preço foi fixado em €5.500 (cinco mil e quinhentos euros) e 

já havia sido  publicitado por Edital nº 01/DAFRHAJ/2019, aquando da divulgação do programa de 

procedimento público para venda de lotes de terreno. 

Assim, e porque ainda não foi marcada a respetiva escritura de compra e venda, propõe a reapreciação do 

assunto e retificação do preço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

 Alienação do lote de terreno nº 19, sito em A-do-Pinto 

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 delibera, por 

unanimidade, retificar a deliberação proferida em reunião realizada em 02/02/2022 e  alienar o 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 no Loteamento de Cabeça de Azinho, em A-do-

Pinto, Freguesia de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, pelo preço de €5.500 (cinco mil e quinhentos 

euros), a Filipe Amourous Aguiar Silva, devendo o adquirente 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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 Alienação do lote de terreno nº20, sito em A-do-Pinto 

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 delibera, por unanimidade, retificar a deliberação 

proferida em reunião realizada em 20/04/2022 e  alienar 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, com a área 

de 160 met2, 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 €5.500 (cinco mil e quinhentos euros), a Iolanda Cristina Girão Pinto, em 

substituição de Gil Amourous Aguiar Silva, conforme deliberação tomada em reunião realizada em 

02/02/2022. Deve a adquirente respeitar e ficar obrigada ao cumprimento das obrigações definidas no 

Programa Municipal de Habitação Jovem, anteriormente aprovado, referente ao cumprimento do prazo de 

três anos para construção; fim a que se destina; reversão em caso de incumprimento do prazo de construção; 

proibição de alienação no prazo de dez anos e gozo do direito de preferência por parte do Município de 

Serpa.  

 

 Alienação do lote de terreno nº25, sito em A-do-Pinto 

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 delibera, por unanimidade, retificar a deliberação 

proferida em reunião realizada em 20/04/2022 e  alienar o lote terreno nº 25, prédio urbano inscrito na matriz 

sob o artigo 2298, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 02659/20000113, 

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 €5.500 ( cinco mil e quinhentos euros), a José Veiga Tagarroso 

Guerreiro, contribuinte fiscal 257 097 643 e a Sara Isabel Gaspar Santana, contribuinte fiscal 249 703 360. 

Devem 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 três anos 

para construção; fim a que se destina; reversão em caso de incumprimento do prazo de construção; proibição 

de alienação no prazo de dez anos e gozo do direito de preferência por parte do Município de Serpa. 

 

 

17. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua João Valente, n.º 3 em Serpa  

Na sequência do pedido da requerente – Maria Silvina das Neves Cuiça Baião, a Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, em informação datada de 2 do corrente mês de maio, atendendo à localização do 

prédio (Rua João Valente, n.º3, em Serpa, a área total do prédio (80 m2), a área coberta (80 m2) e o valor 

(60.000,00 Euros), consideram que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda do 

imóvel sito na Rua João Valente, n.º 3 em Serpa, pelo valor proposto de 60.000€ (sessenta mil 

euros).  
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18. Anúncio n.º 66273/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do 

Calvário, n.º26 – 3 Esq. em Serpa  

Nº Pedido - 66273/2022 

Data do Anúncio - 02-05-2022 

Data de Disponibilização no Site - 02-05-2022 

 
Dados do Requerente 

Rui Miguel Colaço Lourenço 

 

Vendedor(es) 

Maria Gertrudes Guerreiro Cavaco Mosca 
 

 
Comprador(es) 

Rui Miguel Colaço Lourenço 
 

 
Identificação do Imóvel 

Descrição em Ficha - 40 

Quota Parte - 1/1 

Fração Autónoma - H 

Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 100 m2 

Área Total - ---- Hectares 

Arrendado - Não 

Destino - Habitação   

 

Localização do Imóvel 

Endereço - Rua do calvário 26 3Esq 

Distrito - Beja 

Concelho - Serpa 

Freguesia - Serpa (Salvador) 

 

Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio - Compra e venda 

Preço – 70000 Moeda Euros 

Data previsível do negócio -06-06-2022 

 

Através de informação datada de 2 do corrente mês de maio, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, refere que, atendendo à localização do prédio (Rua do Calvário, n.º 26 – 3ºEsq., em Serpa, a área 

bruta privativa (100 m2) e o valor (70.000,00 Euros), consideram que a Autarquia não terá interesse em 

exercer o direito de preferência. 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência, na venda do 

imóvel sito na Rua do Calvário, n.º 26-3.º Esq. em Serpa, pelo valor proposto de 70.000€ (setenta 

mil euros).  
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19. Sociedade Artística Reguenguense – Proposta de apoio para o Rali Flor do Alentejo – 

Cidade de Serpa 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em 2 do corrente mês de maio, informa que a 

Sociedade Artística Reguenguense apresenta proposta para a realização do rali, nos dias 14 e 15 de maio. A 

prova este ano subiu de categoria e contempla 3 competições em simultâneo: Campeonato Promo, Start Sul 

de Rali e Prova Extra. Volta também o formato de 2 dias e com a realização novamente da Super Especial 

Nocturna (PEC 1) com a realização das (PEC 2/5) de A do Pinto, de Vale de Côvo (PEC 3/6) e de Santa Iria 

(PEC 4/7). 

A PEC 1, por motivos de segurança, não se vai realizar no percurso habitual (Av. Capitães de Abril, entre as 

rotundas Florbela Espanca e Cruz Nova e Estrada de S. Brás entre o jardim público e a rotunda do tribunal). 

A Prova vai realizar-se na Circular Interna; entre a rotunda junto ao LIDL e a rotunda dos Bombeiros. 

Solicitam para a edição de 2022, para além do apoio logístico habitual - instalações para secretariado, 

iluminação de espaços, cadeiras e mesas, espaço para o parque fechado (Rua José Maria Graça Affreixo) e 

Parque de Assistência e abastecimento (recinto da Feira), impressão de cartazes, folhetos e road-books, 

aparelhagem de som + técnico, do pagamento dos Bombeiros, GNR, Impressões em Vinil, taças e trofeus e 

parte de refeições da organização. 

A prova decorrerá de acordo com todas as normas de segurança e exigidas. 

Na edição de 2021, os custos diretos foram de 10.493,39 € (GNR – 2.979,74 €, Bombeiros - 3.862,00 €, 

Autocolantes e rood-books – 1.793,65 €, taças e troféus – 778,00 € e refeições – 1.080,00 €) 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu aos respetivos cabimentos, nºs 918, 967, 968, 981, faltando 

cabimentar a despesa inerente ao serviço de socorro, no valor de 5.030,00€ acrescida da taxa de IVA em 

vigor e a despesa inerente ao serviço de segurança na prova a prestar pela GNR, cujo valor não nos foi 

disponibilizado até à presente data.  

Face ao exposto, para a edição de 2022, propõe-se um apoio no pagamento de despesas, conforme anos 

anteriores, no valor estimado de 14.700,00 €. 

Dada a urgência do procedimento, atendendo a que o evento se realiza a 14 e 15 de maio, submetem a 
despacho do Sr. Presidente e posteriormente para ratificação na reunião de Câmara. 
 
 
Pese embora as inscrições terminem somente na próxima 2ª feira, dia 9 de maio, à data de hoje já estão 

inscritos para disputar a prova 39 concorrentes, mas a expetativa é de fechar com 45, o que significa um 

aumento de cerca de uma dezena em relação a 2021. 

De salientar que a prova deu um salto qualitativo, uma vez que passou a pertencer ao segundo escalão no 

quadro competitivo dos ralis em Portugal, o que obrigou a algumas alterações, quer na segurança, nos 

prémios a atribuir e inclusive nos oficiais de prova, uma vez que a FPAK nomeou a equipa de Comissários, 

Observadores e Delegados que supervisiona o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). 

 

O programa deste ano tem 3 troços que irão ser disputados por duas vezes cada, com início às 8:30 e final 

previsto para as 16:00 de domingo. No entanto, sábado teremos o regresso da super-especial noturna, a 

disputar num novo local, que julgamos mais seguro e sobretudo com melhor e maior visibilidade para o 

público. 

Este regresso da SE trará, naturalmente, um aumento nos custos com a segurança e o socorro face ao 

aumento de horas e meios envolvidos, mas julgamos que os mesmos serão facilmente ultrapassados com os 

benefícios daí resultantes. 
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O programa deste ano vai trazer um aumento de receitas para a Cidade de Serpa e localidades envolventes 

uma vez que os Concorrentes, além dos dias da prova (14 e 15) terão de se deslocar no fim de semana 

anterior, dias 8 e 9, para efetuar os reconhecimentos dos troços, com os benefícios adjacentes. 

 

Numa política de promoção, não só da prova, como também da Cidade de Serpa, está garantida a cobertura 

televisiva do Rali, não só através da inclusão de um resumo nos programas da especialidade, mas sobretudo 

a emissão de um programa alargado de 15 minutos nos canais SportTv, A Bola TV, Eleven Sport, Benfica TV, 

Localvisão e por confirmar ainda na RTP2, onde além da prova, será emitida uma entrevista com um 

responsável do Executivo e imagens da Cidade de Serpa, um trabalho da responsabilidade da empresa A2 

Comunicações e do jornalista Pedro Barreiros. 

 

A organização irá instalar-se em Serpa, a partir de 4ª feira, dia 11 e até ao final do Rali. Serão mais de 120 

pessoas, com todas as despesas inerentes de alojamento e alimentação. 

Estão reservados pela Organização, 67 quartos e vão ser consumidas mais de 350 refeições que serão 

servidas pela Comissão de Festas de Serpa e restaurantes. A estes números acrescem ainda as reservas, de 

alojamento e alimentação, para os participantes e acompanhante. 

De referir que todos os alojamentos e restaurantes do concelho estão lotados. 

 

Tudo se está a fazer para que esta seja uma das melhores edições do Rali Flor do Alentejo-Cidade de Serpa, 

não só na qualidade dos troços, promoção do evento e sobretudo na logística com a implementação de 

plataformas nas partidas e chegadas, insufláveis e outros que vão embelezar os locais e dar outro colorido ao 

evento. 

Importante salientar que o Município de Serpa, enquanto principal parceiro organizativo, todo o seu Executivo, 

bem como os colaboradores ligados a diversas áreas, com destaque para o Desporto e Movimento 

Associativo, têm sido inexcedíveis e incansáveis na montagem da prova para que nada falte. 

Destaque igualmente para as três empresas locais (as únicas infelizmente) que apoiam a organização: a 

Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches, a Box Garage e os Reboques Ragageles. ---------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, interveio a Sr.ª Vereadora Ana Moisão, que começou por dizer que esta iniciativa é de 

louvar, é um evento importante, mas recebeu uma informação, em forma de protesto, da parte de alguns 

moradores da zona de Vale do Côvo, pelo facto de não lhes ser possível, no dia da prova, utilizar o caminho 

de acesso aos seus terrenos agrícolas e onde têm alguns animais e questiona se existe alguma alternativa 

para estes moradores.  

Aproveita ainda para perguntar se está previsto asfaltar o CM 1099, dado que é muito utilizado e que dá 

acesso a Vale Côvo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que este tipo de provas, utiliza essencialmente caminhos de terra e 

inevitavelmente provocam alguns transtornos aos moradores e a limitação de trânsito no dia da prova é 

essencial, por questões de segurança. Uma das preocupações tem sido equilibrar as várias questões 

envolvidas, quantificar os prejuízos e os ganhos e se consideramos que existem prejuízos para as pessoas 

que residem nessa zona e o rali não se realiza e assumimos os prejuízos que isso acarreta, ou assumimos 

que o benefício para o concelho é superior e este tem sido o entendimento, pois tem-se considerado que são 
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mais os benefícios e as mais valias para o nosso concelho, do que os transtornos que causa. Informa ainda 

que, dificilmente se conseguem alternativas ao local da prova, dado que é a entidade organizadora que define 

os circuitos, em função de determinados requisitos, como o tipo de piso e a respetiva segurança. O que tem 

que ser visto, é a questão de se conseguir uma alternativa para os moradores, durante o horário de 

realização da prova. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sra. Vereadora Paula Pais também considera que os benefícios que traz para Serpa e a divulgação 

que permite do nosso concelho, são certamente uma mais valia, no entanto considera que, os 

prejuízos/transtornos causados aos nossos munícipes, assim como, danos provocados nas 

estradas/caminhos, deve ser acautelado e ressarcido a quem de direito. Ambas as partes devem ser 

responsabilizadas, em momento algum, poderão ser prejudicados os nossos munícipes. ---------------------------- 

 

O Sr. Vereador Carlos Alves disse que, das reuniões que se realizaram com os moradores, foi abordado o 

assunto do asfalto, mas nunca foi prometido por parte da Câmara, sempre lhes foi dito que, sem aprovação 

de uma candidatura para financiamento dessa obra, seria muito difícil a autarquia suportar sozinha esses 

custos.  

Informa ainda que alguns concorrentes, já se deslocaram ao local para fazerem o reconhecimento do circuito, 

mas a circulação, nesses dias, foi efetuada dentro dos limites de velocidade normal e no domingo, irá estar 

interdito aos residentes, durante algumas horas, mas deverá existir uma alternativa, no entanto, irá verificar-

se essa situação. Salienta ainda a importância desta prova, a nível nacional e a existência de um plano de 

segurança e seguros, para fazer face a eventuais problemas que possam surgir.  ------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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 o despacho do Sr. Presidente, datado de 2 do corrente mês de 

maio, respeitante à realização do Rali Flor do Alentejo – Cidade de Serpa. ---------------------------------------- 

 

 

20. Proposta de denominação de arruamento em Vila Nova de S.Bento 

Na sequência do requerimento de Francisca Rafael Palminha Mauroy, para a atribuição de número de policia 

para o prédio inscrito sob o artigo 74, secção H, em Vila Nova de S. Bento, a Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, em informação datada de 3 do corrente mês de maio, refere que se verificou que 

o arruamento onde se pretende efetuar a atribuição, não dispõe de identificação toponímica.  

Tendo em conta que o arruamento se encontra no seguimento da Rua 25 de Abril, propõem que se prolongue 

a denominação do arruamento em questão, de acordo com a seguinte imagem: 
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Nos termos da alínea ss) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro que estabelece o 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, compete à câmara municipal “Estabelecer a denominação das ruas e 

praças das localidades e das povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia”. 

 

Através de oficio n.º 20 de 11 de abril de 2022, a União de freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de 

Vargo, emitiu parecer favorável à proposta de denominação do arruamento.  
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 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos da alínea ss) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar que se prolongue o arruamento 

em Vila Nova de S.Bento, com a denominação “Rua 25 de Abril”. ----------------------------------------------------- 

 

 

21. Clube Atlético Aldenovense – Proposta de apoio pontual 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude 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 Clube Atlético 

Aldenovense, um subsídio no valor de 1 150,00€ (mil cento e cinquenta euros), pela passagem à 2ª fase (fase 

de apuramento de subida de divisão) e pela constituição da equipa de traquinas, com participação nas provas 

da Associação de Futebol de Beja.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 25970/2022. ---------------------------------- 
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22. Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de apoio pontual  
De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude 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 Centro de Cultura Popular 
de Serpa, um subsidio no valor de 1 200,00 (mil e duzentos euros), para participação na 2ª fase do 
Campeonato Nacional da 3ª divisão de Voleibol, seniores femininos e masculinos.  
A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 25969/2022. ---------------------------------- 
 
 

23. Silvestre Raposo Associação Cultural – Proposta de atribuição de subsidio  
O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, informa que a “Silvestre Raposo Associação 
Cultural” se encontra inserida no Registo Municipal do Movimento Associativo e em conformidade com o 
respetivo Regulamento, propõe a atribuição de um subsídio de 7 500€, para desenvolvimento das atividades 
para o presente ano. 
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 Deliberação 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude 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 a “Silvestre 

Raposo Associação Cultural”, um subsidio no valor de 7.500€ (sete mil e quinhentos euros), para 

apoio nas atividades a realizar no ano de 2022. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 25269/2022. ---------------------------- 

 

 

24. Proposta de atribuição de subsidio ao Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa, para apoio 

a visitas de estudo 

Através de informação datada de 5 de maio do corrente ano, o Gabinete de Ação Social e Educação, propõe 

a atribuição de subsídio no valor de 990€ ao Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa, para apoio às 

deslocações a realizar no dia 06 de maio a Fátima e no dia 09 de maio a Évora. 

 

1– Visita dia 06 de maio: no âmbito do Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar no Concelho de 

Serpa está programada nesta data uma visita de estudo a Fátima, com alunos do 7º ano do Agrupamento de 

Escolas nº 1 de Serpa (Escola Básica de Pias e Escola Básica Abade Correia da Serra) e, para qual estava 

alocada o autocarro municipal. 

No dia 4/05/22, através do documento I/4726/22, o Serviço de Frota informa que na sequência da revisão à 

viatura, foi detetado um problema mecânico que pode colocar em risco a segurança de passageiros, pelo que 

a mesma não poderá realizar a visita atrás indicada.  

O Agrupamento informa que, dado a proximidade da data, não é possível desmarcar os locais programados 

para a visita, alguns com entradas pagas e, defraudar a expectativa dos alunos e respetivas famílias face à 

viagem, após o grande interregno neste tipo de atividade face ao contexto pandémico. 

Para resolução e concretização da viagem, o agrupamento irá contratualizar o serviço de uma transportadora 

externa, cujo orçamento é de 690€, uma vez que a Autarquia já não o poderá efetuar, atendendo que já 

atingiu o plafond da verba para contratualização de serviços a transportadoras externas.  

 

2 – Visita dia 09 de maio: no dia 2 de maio o Agrupamento de Escolas nº1 de Serpa, através do documento 

nº 6777/22 informa que 25 alunos do 2º e 3º ciclo da Escolha Básica Abade Correia da Serra que integram o 

Clube Europeu,obtiveram o 1º lugar a nível nacional com o projeto desenvolvido no presente ano letivo. 

Na sequência deste prémio, os mesmos foram convidados a representar o concelho no encontro Regional de 

Clubes Europeus, que se vai realizar em Évora, dia 9 de maio. 

Na impossibilidade de a autarquia assegurar o transporte destes alunos e respetivos docentes, ao abrigo do 

Plano Municipal de Combate ao Insucesso Escolar no Concelho de Serpa, por indisponibilidade da viatura 

municipal (ocupada com outra visita de estudo), o Agrupamento solicita a atribuição de um subsídio no valor 

de 300€ para apoio à referida deslocação e participação. 

Sendo o Clube Europeu um importante veículo de aprendizagem para o exercício da cidadania e 

envolvimento dos alunos em projetos para a consolidação de uma consciência europeia, reforçando a 

participação e a proteção dos seus direitos e deveres, julga-se de toda a pertinência apoiar a deslocação a 

Évora, para participação no Encontro Regional, como forma de reconhecimento e incentivo pelo trabalho 

desenvolvido por estes jovens e os resultados obtidos. 

Foi solicitado cabimento à Gestão Financeira através da I/4762/22. ------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa, 

um subsídio no valor de 990€ (novecentos e noventa euros), para apoio às deslocações, realizadas no 

dia 6 de maio a Fátima e no dia 9 de maio a Évora.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

25. Proposta de atribuição de subsidio ao Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa, para apoio 

a visitas de estudo 

Através de informação datada de 5 de maio do corrente ano, o Gabinete de Ação Social e Educação, informa 

que o Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, no âmbito do plano curricular, solicitou a 24/04/22 a cedência 

de transporte para os alunos da turma do 11ºC da Escola Secundária de Serpa efetuarem uma deslocação a 

Sintra no dia 10 de maio de 2022, para assistirem à Peça de Teatro “Os Maias”, no Centro Olga Cadaval. 

Obtiveram a nossa resposta que o pedido não poderia ser satisfeito com o autocarro municipal, por já se 

encontrar ocupado na referida data, com outra visita de estudo. 

 

De acordo com informação da docente responsável da turma, a referida visita estava programada para o final 

do 1º período, mas não foi possível a concretização devido ao agravamento da situação pandémica, tendo os 

alunos já foi efetuado a despesa com o pagamento dos ingressos de entrada para a atividade, no valor de 

200€. 

Na impossibilidade de a deslocação ser efetuada pela autarquia, o agrupamento solicitou orçamento a uma 

transportadora, cujo valor apresentado foi no valor de 550€ c/ IVA incluído. 

Atendendo ao valor do orçamento a suportar pelos alunos e respetivas famílias (200€ para as entradas + 

550€ para a transportadora) o agrupamento de escolas nº 2 de Serpa solicita apoio à Autarquia para a 

deslocação, uma vez que se for cancelada, os alunos não podem reaver o valor das entradas. 

 

Dado a impossibilidade do apoio da câmara se concretizar com cedência de viatura municipal ou, na 

contratualização de serviços externos, mediante ajuste direto, por já ter sido atingido o limite permitido para o 

efeito, face ao grande volume de pedidos que as escolas formularam no presente ano letivo, propõem a 

atribuição de um subsídio no valor de 550€, ao agrupamento de escolas nº 2 de Serpa, para apoio à referida 

visita de estudo. 

Foi solicitado cabimento à Gestão Financeira através da I/4810/22. -------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa, 

um subsídio no valor de 550€ (quinhentos e cinquenta euros), para apoio à visita de estudo, realizada 

no dia 10 de maio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

26. Proposta de protocolo de cooperação entre o Alto Comissariado para as Migrações, I.P. e 

o Município de Serpa 

A Dirigente do Serviço de Ação Social e Educação, em informação datada de 26 de abril, refere que, a 

população migrante presente no Concelho de Serpa e as fragilidades e vulnerabilidades que sabemos 
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estarem associadas às suas condições de vida, agudizadas pela sazonalidade da sua permanência, fruto da 

integração no trabalho agrícola, são foco de atenção e preocupação da Câmara Municipal de Serpa. 

O contrato local de segurança, atualmente a aguardar informações do respetivo Ministério para prossecução, 

foi o 1º passo demonstrado num caminho que sabemos árduo e de difícil concretização, sem o envolvimento 

das autoridades competentes e identificadas que estão, dificuldades de âmbito legislativo condicionadoras da 

ação. 

Na intervenção com a população migrante foram desenvolvidos/estabelecidos: 

- Contrato Local de Segurança, sob a coordenação do ACM; 

-  os Centros Locais de Apoio ao Migrante (CLAIM), com atendimentos em Serpa, Pias e Brinches e período 

de vigência até 31 de dezembro de 2022, conforme acordo com o Alto Comissariado para as Migrações 

(CLAIM); 

- o Projeto Serpa + Cidadão – Ser, Participar e Construir Identidades (terminado a 6 de Abril de 2022); 

- o Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS 4ªGeração), vigente até 30 de Junho de 2023; 

 

Em curso, à data, a elaboração da estratégia local de habitação, que antevemos complementada pela 

estratégia supramunicipal de habitação, no âmbito da comunidade intermunicipal . 

 

A Resolução do Conselho de Ministros 91/2021, de 9 de julho de 2021 veio criar o projeto-piloto “Integrar 

Valoriza”, constituído por uma rede de municípios e que visa implementar medidas de política pública 

nacional descentralizadas, mediante intervenção articulada e integrada, entre entidades públicas e privadas 

com responsabilidades na área do acolhimento e da integração de pessoas imigrantes.  

No âmbito do contato estabelecido com este município, foi manifestado junto do ACM o interesse na adesão à 

rede de municípios que compõem o projeto piloto, com a temporalidade prevista de 12 meses. 

 

São objetivos do projeto-piloto “Integrar Valoriza” os definidos no n.º 3 da referida Resolução, a saber: 

a) Garantir o acolhimento e a integração da população imigrante residente no território, melhorando 

as respostas dos serviços públicos a nível local. 

b) Promover o reagrupamento familiar como forma de consolidação da integração de imigrantes na 

sociedade portuguesa. 

c) Testar e tirar conclusões sobre soluções de governança local integradas, participadas e inovadoras 

no âmbito das migrações em cada parte do território, com vista à criação de uma rede aberta para a 

investigação e inovação aplicada nas políticas locais e nacionais. 

d) Estimular a cooperação a nível municipal entre autoridades públicas, empresas, sociedade civil e 

associações de pessoas imigrantes, promovendo a articulação do projeto piloto com os instrumentos 

de planeamento locais, aprovados pelos Conselhos Locais de Ação Social da Rede Social. 

e) Fortalecer a capacidade de adaptação por parte da sociedade de acolhimento. 

f) Promover o envolvimento da sociedade civil, bem como a participação cívica, cultural e política de 

pessoas imigrantes na sociedade de acolhimento. 

g) Promover a interculturalidade através de iniciativas de conhecimento e interação positiva entre 

munícipes, bem como, de formação e promoção de competências interculturais, reconhecendo e 

valorizando as diversidades sociais, culturais, linguísticas e religiosas como meio de desenvolvimento 

e coesão social e local. 

h) Assegurar a coordenação eficiente de todos os meios e recursos que integram a rede. 



                                                                                                                           Ata n.º 11/2022 – 11 de maio 

35 
 

i) Criar uma plataforma de comunicação que potencie a partilha e melhor gestão dos recursos de 

cada um dos municípios aderentes à rede, acionando a colaboração interterritorial. 

j) Criar sinergias que permitam agir rapidamente em contextos de crise, nomeadamente pandémica, e 

mitigar o seu impacto. 

 

São obrigações do Município de Serpa, no âmbito do presente protocolo: 

a) Fomentar as condições necessárias para o cumprimento do disposto nos pontos 5 e 6 da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 91/2021, de 9 de julho de 2021, promovendo, pelo menos uma das seguintes 

respostas, que ainda não disponha: 

I. Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM);  

II. Plano Municipal para a Integração de Migrantes (PMIM);  

III. Estratégia Local de Habitação que, na sua concretização, inclua as necessidades presentes de 

habitação e, mais concretamente, que indiquem as perspetivas de habitação para pessoas imigrantes 

no prazo temporal para a concretização da mesma; 

IV. Oferta de cursos de “Português Língua de Acolhimento” através da dinamização de protocolos 

estabelecidos com os estabelecimentos de ensino da rede pública, com a rede de centros de gestão 

direta e participada do IEFP e com as entidades promotoras de rede de Centros Qualifica;  

V. Agrupamentos de escolas, escolas não agrupadas ou estabelecimentos de ensino particular e 

cooperativo aderentes à Rede de Escolas para a Educação Intercultural (REEI), em articulação com 

as entidades competentes, articulação com os Projetos Escolhas, ou que desenvolvam iniciativas de 

promoção da educação intercultural;  

VI. Intervenção da sociedade civil, nomeadamente através do incentivo ao associativismo 

representativo das populações imigrantes, tendo em vista, a integração progressiva na Rede Social; 

VII. Plano Estratégico Municipal Cultura-Educação que defina as metas e os objetivos da ação 

municipal no âmbito do Plano Nacional das Artes. 

b) Criar as condições necessárias ao cumprimento do disposto no ponto 7 da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 91/2021, assegurando a implementação das “dimensões de intervenção” indicadas nas 

respetivas alíneas.  

c) Elaborar e remeter ao ACM a planificação das atividades com a programação das respostas e “dimensões 

de intervenção” previstas nas alíneas anteriores, tendo em vista a sua implementação. 

 d) Elaborar e remeter ao ACM relatórios trimestrais de execução que evidenciem a implementação das 

respostas e “dimensões de intervenção” a que se refere a alínea anterior.  

e) Elaborar e remeter ao ACM relatório final de execução do plano de atividades proposto na alínea c) e de 

avaliação da participação no projeto. 

 

São obrigações do Alto Comissariado para as Migrações (ACM): 

a) Monitorizar e avaliar a implementação e a execução do projeto-piloto “Integrar Valoriza” em articulação com 

os serviços e, localmente, junto do Município, através da articulação com o Gabinete de Apoio às Políticas 

Locais de Integração de Migrantes (GAPLIM).  

b) Disponibilizar os recursos do ACM tendo em vista a facilitação da implementação das atividades e 

respostas previstas no projeto “Integrar Valoriza”, nomeadamente Serviço de Tradução Telefónica, formação 

e capacitação.  

c) Divulgar informação sobre a abertura de Avisos de Financiamento adequados ao cumprimento dos 

objetivos do projeto.  
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d) Receber, analisar e sistematizar a informação recebida, designadamente relativa à programação das 

respostas e “dimensões de intervenção” da Rede “Integrar Valoriza” e dos relatórios trimestrais de execução 

referidos na alínea d) da cláusula 3ª.  

 

e) Proceder ao acompanhamento do projeto-piloto “Integrar Valoriza” promovendo: 

i. A articulação com a comissão de coordenação interministerial e pontos focais do Plano Global de 

Implementação do Pacto Global para as Migrações, previsto na Resolução do Conselho de Ministros 

n.º141/2019, de 20 de agosto; 

ii. A realização de reuniões trimestrais com a Autoridade para as Condições do Trabalho, ACT, a 

Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, ANQEP, I.P., o Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, IEFP, I.P., o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IHRU I.P., a 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, DGEstE, a Direção Geral das Autarquias Locais, 

DGAL o Serviço de Estrageiros e Fronteiras, SEF, e os municípios abrangidos, representados, por 

NUTS II. 

iii. Elaborar um relatório intercalar e um relatório final, em articulação com o Segundo Outorgante e 

com os restantes municípios que integram a rede, a remeter aos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas da integração e das migrações e das autarquias locais. 

 

De registar, que o presente protocolo não estabelece, entre os outorgantes e conforme cláusula 5ª, 

quaisquer contrapartidas de natureza financeira ou recursos materiais e humanos. 

Tendo em conta a temporalidade do protocolo, foi submetida pelo ACM uma adenda ao protocolo inicial que 

refere na clausula oitava o seguinte: 

“O presente Protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e vigora por um período de 12 (doze) 

meses, considerando o período do projeto “Integrar Valoriza” previsto no ponto 13 da Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 91/2021, sem prejuízo das obrigações acessórias que se mantenham para além da sua 

vigência” 

Coloca-se à consideração superior a aprovação e assinatura do protocolo e respetiva adenda. ------------------ 

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho fez uma apresentação resumida do processo e referiu que, nos próximos 

tempos, não se vislumbra a possibilidade de existência de candidaturas para suportar a continuidade deste 

tipo de projetos, embora seja uma área onde continua a existir necessidade de intervenção. ---------------------- 

 

Questiona a Sr.ª Vereadora Ana Moisão, assinado o protocolo, que recursos nos irão ser colocados à 

disposição, tendo a Sr.ª Vereadora Odete informado da existência de dois técnicos no CLAIM, alocados até 

final do corrente ano e lembrou ainda a existência de outros projetos, como o CLDS, em colaboração com a 

Rota do Guadiana e que visam a integração de migrantes e etnia cigana. ------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

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

protocolo de cooperação, e respetiva adenda, a celebrar com o Alto Comissariado para as Migrações, 

I.P., no âmbito do projeto-piloto “Integrar Valoriza”, cujos documentos constam de pasta anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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27. Proposta de apoio para os Mastros e Marchas Populares  

Através de informação datada de 6 do corrente mês de maio, o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto 

e Juventude, apresenta a seguinte proposta para apoio aos mastros e marchas populares, para o ano em 

curso: 

 

«Anualmente, o Município de Serpa apoiava, sob a forma de subsidio e apoio logístico, as marchas 

populares organizadas no Concelho, por parte das associações e agrupamentos de escolas, até ao 

ano de 2019, tendo sido interrompido devido à pandemia Covid-19, nos anos de 2020 e 2021. 

Paralelamente, apoiava a realização de desfile mediante disponibilização de instalações e apoio 

logístico, que desta forma, o público podia assistir ao desfile conjunto das marchas organizadas. 

Considerando de utilidade a criação de critérios que sustentem a decisão de atribuição deste 

subsídio, assim como a promoção do desfile de marchas em Serpa, somos a apresentar a seguinte 

proposta: 

 

Os critérios apresentados pretendem estabelecer princípios aplicáveis à realização do desfile de 

marchas populares, que terá lugar no mês de junho de 2022, enquadrado nas comemorações dos 

santos populares. 

1 – A organização do desfile de marchas populares a realizar em Serpa, em local a designar, é da 

responsabilidade da Associação ou Associações e Escola ou Escolas que se mobilizem para o efeito. 

O município considerará por organizadora (s) a (s) entidade (s) que formalmente apresente intenção 

junto da Câmara Municipal de Serpa e que, paralelamente, constitua marcha popular (no caso de 

várias intenções apresentadas, será priorizada aquela que reúna os pré-requisitos de organização de 

marcha e ordem de entrada nos serviços camarários).  

 

2- A organização do desfile deverá fazer a apresentação das marchas e referir as entidades 

promotoras, participantes e apoiantes da iniciativa. 

 

3 –É da exclusiva responsabilidade da organização a obtenção de todas as licenças e encargos 

necessários à realização do desfile. 

 

4 - Ao Município de Serpa compete a atribuição de comparticipação financeira a cada marcha 

popular, de 20,00 € por cada marchante, mediante apresentação de relação nominal dos participantes 

e apoio logístico ao desfile (de acordo com disponibilidades do Município), nomeadamente divulgação 

e isenção de taxas (caso solicitadas). 

 

5 – O pagamento do subsídio atribuído far-se-á após a realização do desfile a realizar em Serpa (dia 

e hora a marcar pela organização), onde é obrigatórioa participação de todas as marchas apoiadas 

financeiramente. 

 

6 – Durante o mês de julho, a entidade organizadora deverá enviar para o Município, um relatório do 

desfile de marchas, onde conste o nome das marchas populares participantes, número de 

marchantes, receitas, despesas, pontos fracos, pontos fortes, sugestões e outras referências tidas por 

apropriadas. 
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7- Para incentivar os mastros populares, será atribuído um subsídio de 250,00 €às 

Associações/Escolas que promovam esta atividade, com pedido de apoio formalizado.»  

 

Informam ainda que, até ao momento, mostraram interesse em realizar as marchas, a Escola Abade Correia 

da Serra, a Creche e Jardim de Infância de Serpa e a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal 

Serpa. A Sociedade Filarmónica de Serpa, informou que ainda não tem decisão acerca da realização da 

marcha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

acima transcrita, para apoio aos Mastros e Marchas Populares, no corrente ano. ------------------------------- 

 

 

28. Recolha de resíduos urbanos fora do perímetro urbano 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que, na sequência 

de apresentação de vários pedidos para a recolha e transporte de resíduos urbanos por requerentes 

proprietários de prédios localizados fora do perímetro urbano, pedidos de pessoas coletivas com atividade 

agrícola, que produzem grandes quantidades de resíduos urbanos com caráter temporário, justificado pela 

concentração de população que desenvolve atividades laborais com carácter sazonal, considera-se 

necessária a definição de procedimentos a tomar e a cobrança dos custos que sejam devidos. 

 

Dada a natureza particular do serviço a promover, relativamente aos utilizadores não domésticos ora 

identificados, o Serviço de Ambiente e Limpeza Urbana procurou adotar uma solução que se traduz na 

colocação de contentores com capacidade de 1.100 litros, em número adequado ao fim pretendido, e na 

recolha e transporte dos mesmos pelos serviços do Município, com destino à estação de transferência. 

 

O Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos Urbanos de Serpa, publicado no D.R 2.ª Série, nº 35, de 19 

de fevereiro de 2016, com alteração publicada no D.R 2.ª Série, nº191, de 04/10, no artigo 32º estipula que: 

 

“1-Os produtores ou detentores de quaisquer resíduos equiparados a urbanos cuja produção diária 

exceda 1.100 litros, são responsáveis por lhes dar destino adequado, devendo promover a sua 

recolha, armazenagem, transporte e eliminação ou utilização, de tal forma que não ponham em perigo 

a saúde pública nem causem prejuízos ao ambiente. 

2- Não obstante a responsabilidade prevista no número anterior pode haver acordo com o Município 

de Serpa para a realização da sua recolha, mediante a celebração de contrato escrito.” 

 

Encontra-se ainda previsto nesta norma que, os encargos ficam a expensas do produtor e, que quando o 

município vier a intervir na recolha e transporte destes resíduos os produtores devem adquirir contentores ou 

outros equipamentos de deposição adequados (nº 3 e nº 4).  

 

Tendo em vista evitar a criação de lixeiras e problemas ambientais, bem como promover a salvaguarda da 

saúde pública, ao abrigo do disposto no citado artigo 32º nº 2 do Regulamento Municipal de Gestão de 

Resíduos, foi proposto pelos serviços respetivos, o acordo da recolha e remoção dos resíduos, mediante a 

celebração de contrato escrito, que mereceu concordância dos interessados e foi disponibilizada a colocação 

dos mencionados contentores. 
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Face ao exposto propõe-se: 

Atendendo a que se trata de uma situação não contemplada no tarifário aprovado e que se torna necessária a 

fixação de preço, sugere-se que se tenha como referência o preço previsto na tabela de Preços do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, publicado no Diário da República, 2.ª Série, nº45, de 02 

de março, respeitante a limpeza de fossas ou coletores particulares (artigo 11.º) e que sejam fixados os 

seguintes valores:  

- Até 3 contentores (cada um com capacidade de 1100l) ou 3000l removidos-15,99€;  

- De 4 a 5 contentores ou 4 a 5 mil litros removidos, por cada contentor - 8,16€;  

- Mais de 5 contentores ou 5 mil litros, por cada contentor-10,88€. 

 

Assim, deve o assunto merecer a aprovação do órgão executivo no uso das competências previstas no nº.1 

do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013,12 de setembro. 

 

 Deliberação  

Nos termos do nº.1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

nº75/2013,12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar os seguintes valores, 

no que respeita à recolha de resíduos urbanos fora do perímetro urbano: 

- Até 3 contentores (cada um com capacidade de 1100l) ou 3000l removidos -15,99€ (quinze 

euros e noventa e nove cêntimos); 

- De 4 a 5 contentores ou 4 a 5 mil litros removidos, por cada contentor - 8,16€ (oito euros e 

dezasseis cêntimos); 

- Mais de 5 contentores ou 5 mil litros, por cada contentor - 10,88€ (dez euros e oitenta e oito 

cêntimos). 

 

 

29. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 84, referente ao dia 10 de maio 

de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 3.190.621,43€ (três milhões, cento e noventa mil, seiscentos 

e vinte e um euros e quarenta e três cêntimos) e 61.283,91€ (sessenta e um mil, duzentos e oitenta e três 

euros e noventa e um cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

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

 

 

No período de intervenção dos eleitos, usou da palavra a Sr.ª Vereadora Paula Pais para referir que teve 

conhecimento que existirá um senhor, que vive numa viatura, que se encontra no estacionamento do Pingo 

Doce, tendo a Sr.ª Vereadora Odete Borralho, respondido que essa situação já se encontra sinalizada, tendo 

os serviços de Ação Social da autarquia contactado a Segurança Social, bem como os familiares do senhor e 

foram apresentadas algumas alternativas viáveis, para resolução desse problema, mas a pessoa em causa 

não se tem mostrado colaborante, recusando as soluções apresentadas. ------------------------------------------------ 

 

A Sr.ª Vereadora Paula mencionou ainda o problema do estacionamento no eirado em Vila Verde de Ficalho, 

e para a situação desagradável dos cães que se encontram presos naquele terreno. 

Alertou ainda para a necessidade de arranjo da calçada na zona sul, em Serpa, devido ao problema causado 

pelas raízes das árvores, tornando difícil e perigoso para os peões, a circulação naqueles passeios.  
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Lamenta ainda que no domingo, dia 1 de maio, o cemitério de Serpa estivesse encerrado, pois coincidiu com 

o Dia da Mãe e é um dia em que muitas pessoas se deslocam àquele local. -------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho disse que uma técnica da autarquia já se deslocou ao local, a Vila Verde 

de Ficalho, por causa do estacionamento, mas não lhe foi colocado o problema dos cães. 

E quanto ao dia 1 de maio, sendo o feriado do Dia do Trabalhador, e por uma questão de atenção com 

funcionários, os serviços e equipamentos da autarquia encontram-se encerrados nesse dia, mas este ano 

coincidiu com o Dia da Mãe, e foi um lapso, uma situação que se lamenta, que o cemitério não estivesse 

aberto nesse dia, porque não nos lembrámos que o Dia do Trabalhador coincidia com o Dia da Mãe.  

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais perguntou ainda para quando está previsto a celebração dos protocolos de 

delegação de competências com as Juntas de freguesia. 

Abordou ainda a situação de um email que recebeu, enviado pela mãe de um aluno do Agrupamento de 

Escolas n.º 1, a frequentar a escola em Pias, que se queixa de dois docentes, no âmbito de uma visita de 

estudo. Contactou a Direção da Escola, tendo obtido a informação de que não foi recebida qualquer queixa 

naquela Direção. Considerando que o email foi enviado também para a Câmara, questiona sobre o 

prosseguimento do assunto, mas na sua opinião, o email deveria ter sido dirigido à Direção da Escola, dado 

que a Câmara, apesar da transferência de competências na área da educação, não tem responsabilidades 

em assuntos de natureza pedagógica. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto do email com a queixa, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho diz que deveria ter sido enviado 

para a Direção da Escola, uma vez que a Câmara não tem responsabilidades sobre questões pedagógicas e 

é esta a resposta que a autarquia tem que dar à queixosa. -------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre os protocolos de delegação de competências com as Juntas de Freguesia, o Sr. Presidente diz que os 

serviços da autarquia estão a preparar os respetivos processos. ------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Ana Moisão que começou por agradecer a informação que lhe foi prestada sobre 

o trabalho efetuado no espaço verde, junto ao espelho de águia; sobre o plano de atividades do BAAL 17 e a 

avaliação de diagnóstico efetuada ao estado de conservação das muralhas e aqueduto, mas lembra que 

continua sem resposta às várias questões que tem colocado sobre os Passadiços do Pulo do Lobo.  

Em relação ao assunto das muralhas, diz que se encontra identificado o problema, devidamente 

documentado pelos serviços da autarquia, mas que será necessário prosseguir com o assunto e conseguir 

uma solução e questiona se a autarquia não pondera a possibilidade de recorrer a uma empresa externa, 

para a realização dos estudos técnicos. Lembra que existem outros municípios que avançaram com o 

processo de recuperação das suas muralhas.  

O Sr. Presidente disse que a Câmara irá continuar a envidar esforços junto da Direção Regional de Cultura, 

pois não sendo as muralhas propriedade da autarquia, qualquer intervenção que seja feita, tem que ser 

protocolada e será necessária uma candidatura, que permita a existência de condições financeiras para essa 

intervenção.  
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A Sr.ª Vereadora Ana Moisão perguntou para quando está prevista a expansão da Zona de Atividades 

Económicas de Vila Nova de S.Bento e a ZAE em Vale de Vargo, tendo o Sr. Presidente informado que já 

está acordado com a AGDA o ponto de fornecimento de água, e temos o orçamento para contratualizar as 

infraestruturas elétrica, no que diz respeito à expansão da ZAE de Vila Nova de S.Bento. Sobre Vale de 

Vargo, bem como Brinches e Vila Verde de Ficalho, o que está definido em plano de atividades é que iriamos 

desenvolver esforços, no sentido de localizar terrenos e com recursos a candidaturas, que tornassem 

possíveis esses projetos. Ficou o compromisso de se trabalhar nesse sentido e não de se efetuar já os 

loteamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pergunta ainda a Sr.ª Vereadora Ana Moisão se, face ao atraso na obra da Rua dos Fidalgos, existe a 

intenção da autarquia de reunir com os moradores e se existem novidades sobre a candidatura conjunta com 

os Bombeiros, para a criação da segunda equipa de intervenção.  

O Sr. Presidente confirmou que existe essa intenção de, oportunamente, reunir com os moradores dessa rua 

e informou que a Câmara assinou ontem o protocolo, em conjunto com os Bombeiros Voluntários de Serpa e 

a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para a criação de uma segunda equipa de intervenção 

permanente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre os passadiços do Pulo do Lobo, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão perguntou em que situação se encontra 

o processo administrativo de expropriação.  

O Sr. Presidente diz que aguarda informação dos respetivos serviços sobre o assunto, mas informou que já 

existe uma sentença do Tribunal Administrativo de Beja sobre a providência cautelar, que é quase totalmente 

desfavorável à empresa, sendo que o único ponto favorável foi em relação ao pedido de suspensão do 

impedimento de se apresentar em concursos.  

 

Para terminar a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão mencionou o facto da Câmara Municipal de 

Moura ter celebrado uma parceria com o Instituto Politécnico de Beja, para lançamento de um curso 

relacionado com olivicultura e tendo o concelho de Serpa a EPDRS - Escola Profissional de Desenvolvimento 

Rural, questiona se não seria possível uma parceria, nos mesmos termos. 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho disse que a situação dos dois concelhos é diferente, uma vez que a Câmara 

de Moura é a gestora da Escola Profissional e a autarquia de Serpa não tem a gestão da EPDRS, pelo que, 

qualquer parceria, teria que envolver sempre as três entidades. ------------------------------------------------------------ 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais, também na perspetiva de aproveitamento do que existe no nosso concelho e, 

neste caso em concreto, na área da cultura e da musica, aproveitou para lembrar as suas intervenções em 

anteriores mandatos, sobre a possibilidade da Câmara de Serpa celebrar um protocolo com o Conservatório 

Regional do Baixo Alentejo, para uma maior dinamização da Sociedade Filarmónica de Serpa. -------------------- 

 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 4 de maio de 2022 

«Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 19 de janeiro, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão alertou para a 

necessidade de corte das árvores, em frente ao Bairro, que se situa junto ao cine teatro e espelho de água.  
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De acordo com informação da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, durante o mês de março, ficaram 

concluídos os trabalhos do espaço verde envolvente ao espelho de água, tendo sido realizados os seguintes 

trabalhos: 

- Monda de canteiros, remoção das infestantes; 

- Poda de formação, levantamento da copa, para facilitar a passagem dos munícipes; 

- Poda dos arbustos, redução das dimensões; 

- Eliminação de infestantes, com meio mecânico (roçadora).» 

 

 

Dia 9 de maio de 2022 

De acordo com o solicitado pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, na reunião do Órgão Executivo realizada no dia 

20 de abril, foi enviado a todos os eleitos, para conhecimento, o Plano de Atividades e Orçamento de 2022, 

da BAAL 17 – Companhia de Teatro. 

 

Dia 9 de maio de 2022 

Na sequência do pedido da Sr.ª Vereadora Ana Moisão, na reunião da Câmara Municipal de 16 de fevereiro, 

sobre a avaliação de diagnóstico efetuada ao estado de conservação das muralhas e aqueduto, seguiu para 

todos os eleitos, para conhecimento, a informação prestada pela Divisão de Cultura e Património, 

relativamente a este assunto, constituída por 20 páginas.  

 

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: 

 

 Licenças de recinto itinerante 

 Licenças de recinto improvisado 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 2.ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

 União dos Sindicatos do Distrito de Beja – Apoio para deslocação do grupo coral “As Ceifeiras de 

Pias” 

 Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor, do prédio artigo 193.º secção U, 

denominado “Aguieiro”, em Pias, para arranque e posterior plantação de olival – Requerente: Vitor 

Tristão – Unipessoal, Ldª 

 Enquadramento nos instrumentos de gestão territorial em vigor, do prédio artigo 89.º secção U, 

denominado “Malaqueta”, em Pias, para arranque e posterior plantação de olival – Requerente: Vitor 

Tristão – Unipessoal, Ldª 

 Parecer sobre a constituição de compropriedade, do prédio rústico denominado “Rosalinho”, em Pias 

– Requerente: EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, SA 

 Parecer sobre a constituição de compropriedade, de prédios rústicos na União de Freguesias de Vila 

Nova de S.Bento e Vale de Vargo – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Pedido de retificação da 5.ª alteração ao Loteamento do Alto da Forca, em Serpa – Requerente: 

Madeira e Andrade, Lda.   

 Retificação de preços dos lotes de terreno em A-do-Pinto 
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 Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua João Valente, n.º 3 em Serpa  

 Anúncio n.º 66273/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do Calvário, n.º 26 – 

3 Esq. em Serpa  

 Sociedade Artística Reguenguense – Proposta de apoio para o Rali Flor do Alentejo – Cidade de 

Serpa 

 Proposta de denominação de arruamento em Vila Nova de S.Bento 

 Clube Atlético Aldenovense – Proposta de apoio pontual 

 Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de apoio pontual  

 Silvestre Raposo Associação Cultural – Proposta de atribuição de subsidio  

 Proposta de atribuição de subsidio ao Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa, para apoio a visitas 

de estudo 

 Proposta de atribuição de subsidio ao Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa, para apoio a visita de 

estudo 

 Proposta de protocolo de cooperação entre o Alto Comissariado para as Migrações, I.P. e o Município 

de Serpa 

 Proposta de apoio para as Marchas e Mastros Populares  

 Recolha de resíduos urbanos fora do perímetro urbano 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16h00 da qual, para constar, se lavrou 

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

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

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

 
 
 
 

         O Presidente da Câmara      A Secretária 
  

                                                      
_______________________________   _________________________ 
       João Francisco Efigénio Palma         Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 11/2022 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 11 de maio de 2022 

 
 
 
ANEXO 1 – 2.ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

 

 

ANEXO 2 –Proposta de protocolo de cooperação entre o Alto Comissariado para as Migrações, I.P. e o 

Município de Serpa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


