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ATA N.º 21/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 28 de setembro de 2022 

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

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 Carlos Alberto Bule 

Martins Alves  
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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 28 de 

setembro 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 20/2022 

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 20, relativa à reunião realizada no dia 14 de setembro, a qual foi previamente distribuída 

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

 

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Alteração n.º 10 ao Orçamento – Ratificação  

3. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 3.ª Fase 

4. Futebol Clube de Serpa – Proposta de subsidio por manutenção no Campeonato de Portugal 

5. Proposta de valor para venda do livro “Apontamentos sobre o Abade Correa”, de Joaquim de Matos 

Pinheiro  

6. Lote de terreno n.º 48 da Zona Industrial de Serpa, 2.ª Fase – Direito de reversão 

7. Alienação do lote de terreno n.º 27, da Zona Industrial de Serpa. 2.ª Fase 

8. Apresentação de contas e acertos respeitante ao protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de  

Serpa e a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social 

9.  Anúncio n.º 134635/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Portela da Baleizoa, 

n.º 62 em Serpa 

10. Anúncio n.º 140784/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Boninal de Fora, 

n.º 8 em Serpa 

11. Processo disciplinar n.º 2/2022 

12. Processo disciplinar n.º 2-A/2022 

13. Destaque de parcela do prédio urbano denominado “Brejo”, em Vila Nova de S.Bento – Tiago Filipe 

Quaresma Rosa 

14. Destaque de parcela do prédio sito na Rua Larga, n.º 9 e n.º 11, em Vales Mortos – Requerente: 

Deolinda de Assunção Eugénio Valadas 

15. SLALOM Clube de Portugal – Proposta de prova de perícia em Serpa 

16. Proposta de abertura de procedimentos concursais por tempo determinado 

17. Processo de insolvência – Aquisição de lote de terreno – Ratificação  

18. Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias” – Proposta de apoio  

19. Resumo Diário da Tesouraria 
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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 

Futebol Clube de Vale de 
Vargo 

10234 
2022.06.29 

Aniversário da secção do 
Moto Clube – Dia 5 de 

agosto 

Ruido  20,00€ 

Secção Equestre de Vale de 
Vargo 

13880 
2022.09.05 

Atividades a realizar entre 9 
e 30 de setembro 

Licenciamento 
prova e 

ocupação da 
via pública 

 
73,66€ 

Comissão de Festas de Ficalho 13917 
2022.09.05 

Atividades a realizar entre 10 
e 25 de setembro 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,90€ 

Futebol Clube de Serpa 13986 
2022.09.06 

Festa com DJ 
Dias 10 e 11 setembro 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,15€ 

Comissão de Festas de Santas 
Cruzes 

14202 
2022.09.08 

Passeio a cavalo 
Dia 1 de outubro 

Licenciamento 33,66€ 

Paulo Alexandre Guerreiro 
Estradas 

811 
2022.05.25 

Lançamento do livro 
“Viajante de emoções” 

Utilização da 
sala polivalente 

da Biblioteca 
Municipal 

 
18,00€ 

 

 

 

 

2. ALTERAÇÃO N.º 10 AO ORÇAMENTO – RATIFICAÇÃO  

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

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

ratificar o seguinte despacho, proferido pelo Sr. Presidente, em 20 de setembro, respeitante à 10.ª alteração ao 

Orçamento: 
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3. AUXÍLIOS ECONÓMICOS AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 3.ª FASE 

A Divisão de Educação e Juventude, em informação datada de 21 do corrente mês de setembro, informa que, 

após aprovação do Plano Municipal de Auxílios Económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, em reunião 

de Câmara de 31/08/2022, entre o dia 14/09/22 até à data, deram entrada mais 18 novos pedidos, que remete 

para apreciação e deliberação do Órgão Executivo. 

 

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

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

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

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

 

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

31474. 

Auxílios económicos para os alunos do 1º ciclo do ensino básico - 2022/2023 - 3ª fase 

 Nº alunos inscritos Valor apoio para refeições Valor apoio material escolar 

Escola Escalão 
A 

Escalã
o B 

Total 
alunos 

inscritos 

Escalão 
A 

Escalã
o B 

Total apoio 
para 

refeições/dia 

Escalão 
A 

Escalã
o B 

Total apoio para 
material Escolar 

(anual) 

Serpa 5 0 5 7,30 € 0,00 € 7,30 € 80,00 € 0,00 € 80,00 € 

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

Brinches 2 1 3 2,92 € 0,73 € 3,65 € 32,00 € 8,00 € 40,00 € 

Vale de 
Vargo 

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

Vales Mortos 3 1 4 4,38 € 0,73 € 5,11 € 48,00 € 8,00 € 56,00 € 

Vila Nova S. 
Bento 

2 5 7 2,92 € 3,65 € 6,57 € 32,00 € 40,00 € 72,00 € 

VV Ficalho 2 0 2 2,92 € 0,00 € 2,92 € 32,00 € 0,00 € 32,00 € 

A-do-Pinto 1 0 1 1,46 € 0,00 € 1,46 € 16,00 € 0,00 € 16,00 € 

  15 7 22 21,90 € 5,11 € 27,01 € 240,00 € 56,00 € 296,00 € 

 

 Deliberação  

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

escolar e refeições), escalões A e B, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico (3.ª fase), de acordo com a listagem 

que consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------------------------------- 

 

 

 

4. FUTEBOL CLUBE DE SERPA – PROPOSTA DE SUBSIDIO POR MANUTENÇÃO NO CAMPEONATO DE 

PORTUGAL 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo e Desporto, datada de 14 do corrente mês 

de setembro 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 

Futebol Clube de Serpa, um subsidio no valor de 2.500€ (dois mil e quinhentos euros), pela sua manutenção no 

Campeonato de Portugal.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao cabimento sequencial n.º 26817 de 2022.09.13. -------------------- 
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5. PROPOSTA DE VALOR PARA VENDA DO LIVRO “APONTAMENTOS SOBRE O ABADE CORREA”, DE 

JOAQUIM DE MATOS PINHEIRO  

A Divisão de Cultura e Património, em informação datada de 14 de setembro do corrente ano, refere que a 

Câmara Municipal, em reunião de 30.03.2022, aprovou o apoio à edição do livro "Apontamentos sobre o Abade 

Correa", da autoria de Joaquim Matos Pinheiro, sob a forma de aquisição à editora de 100 (cem) exemplares, 

pelo valor total de 1.200€ (iva incluído).  

Uma das contrapartidas para o Município é a propriedade de 75 exemplares da obra (e 25 para o autor) e outra 

contrapartida é que o município fique com o direito de venda pelo preço de capa ou seja 12,00€. 

Assim com base nos antecedentes descritos, propõem a aprovação do valor de 12,00€ para a venda do livro. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, definir o valor de 12,00€ (doze euros), para 

venda do livro “Apontamentos sobe o Abade Correa”.  ------------------------------------------------------------------ 

 

 

6. LOTE DE TERRENO N.º 48 DA ZONA INDUSTRIAL DE SERPA, 2.ª FASE – DIREITO DE REVERSÃO 

Procedeu-se à seguinte informação, emitida pela Chefe da Divisão de Administração Geral, datada de 20 do 

corrente mês de setembro:  

«1-Do pedido 

O requerente Sebastião Alves Nolasco E/ 14354/2022, de 13/09/2022, solicita o cancelamento do ónus de 

reversão que incide sobre o lote de terreno nº 48 do Loteamento da Zona Industrial, 2.ª fase, em Serpa, prédio 

urbano inscrito na matriz sob o artigo 3996 e o não exercício do direito de preferência, justificando a necessidade 

de transmissão do referido prédio por parte da empresa para o seu gerente, por motivos da dissolução da 

mesma, devido a situação de doença que o mesmo enfrenta. 

2-Confirmação de dados 

- Perante o pedido formulado e documentos apresentados confirma-se que foi celebrada escritura de compra e 

venda, em 07/05/2015, do lote de terreno nº 48 do Loteamento da Zona Industrial, 2.º fase, em Serpa, União 

das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3996, entre o 

Município de Serpa, vendedor e, Sebastião Nolasco, Construção Civil, Lda., com sede na rua das Portas de Beja, 

nº 9, em Serpa, comprador; 

-Do mencionado contrato constam as obrigações que o comprador assumiu cumprir, das quais se salientam: 

obrigação de construir no lote de terreno uma instalação dedicada a armazém de materiais de construção; 

cumprimento dos prazos de construção, devendo iniciar as obras no prazo de um ano e concluir no prazo de 

três anos; não alienação do lote no prazo de dez anos, salvo casos de força maior que serão objeto de apreciação 

caso a caso, podendo a alienação ser autorizada; direito de preferência na alienação do lote e respetiva 

construção; 

-Confirma-se que o comprador edificou a construção no prazo a que se obrigou e que foi emitido alvará de 

licença de utilização nº 02/2018, processo nº 03/2013/199 ao proprietário do lote, ora requerente; 

-Do registo do lote de terreno na Conservatória do Registo Predial de Serpa constam as referidas cláusulas, 

tendo-se verificado que não consta o averbamento da construção, assim como não foi participada a construção 

no serviço de finanças. 
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3-Proposta de decisão 

O pedido de cancelamento das cláusulas de reversão, de não alienação e direito de preferência carecem de 

autorização do órgão executivo, considerando que foi o mesmo órgão que autorizou a referida venda, ao abrigo 

do disposto no Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei. 

Dado que se verificou o cumprimento do contrato de compra e venda, conforme documentos apreciados, que 

foi edificado o armazém, que a empresa exerceu a sua atividade de construção civil e, que é que a necessidade 

de venda que se faz sentir por questões de natureza pessoal e por impossibilidade de continuação da atividade 

empresarial, considera-se que poderá o órgão executivo  pronunciar-se sobre o não exercício do direito de 

reversão e autorizar o cancelamento da mencionada cláusula de reversão, bem  como não exercer o direito de 

preferência na respetiva alienação do lote de terreno nº 48 do Loteamento da Zona Industrial, 2.º fase, em 

Serpa, União das Freguesias de Serpa Salvador e Santa Maria), prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 

3996, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número três mil oitocentos e vinte e quatro, 

devendo informar-se o requerente que deve efetuar a participação, no serviço de administração fiscal,  do 

prédio edificado no lote de terreno .» -------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de reversão 

e autorizar o cancelamento da mencionada cláusula de reversão, bem como não exercer o direito de 

preferência na respetiva alienação do lote de terreno nº 48 do Loteamento da Zona Industrial, 2.º fase, em 

Serpa, União das Freguesias de Serpa(Salvador e Santa Maria), prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 

3996, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número três mil oitocentos e vinte e quatro. 

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

 

 

7. ALIENAÇÃO DO LOTE DE TERRENO N.º 27, DA ZONA INDUSTRIAL DE SERPA. 2.ª FASE 

Procedeu-se à seguinte informação, emitida pela Chefe da Divisão de Administração Geral, datada de 21 do 

corrente mês de setembro:  

«-Apreciação do assunto 

Na sequência de informação prestada pelo serviço de património foi confirmado que, de acordo com a 

deliberação do órgão executivo, proferida em reunião de 25/11/2015, de atribuição do lote de terreno nº27, 

sito na Zona Industrial de Serpa II Fase, a Pedro Alvares Branco Franco, e efetuadas as diligências necessárias de 

apresentação dos projetos para construção, de uma indústria de conservas de azeitona e seus derivados, pelo 

mesmo, se verifica a necessidade de formalização da respetiva transmissão. 

Tendo em vista a celebração de escritura de compra e venda propõe-se que a câmara municipal se pronuncie 

sobre as condições de venda do lote nos seguintes termos: 

 

-Proposta de deliberação 

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

75/2013, de 12 de setembro,  na sequência de deliberação deste órgão executivo, proferida em reunião 

realizada em 25/11/2015, e verificadas as condições de formalização da escritura de compra e venda, conforme 

informação do serviço do património, cabe a este órgão deliberar sobre a alienação  do lote de terreno número 

27, sito na Zona Industrial de Serpa II Fase, inscrito na matriz predial sob o artigo urbano 4006 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº3827/20141029, com a área de 2.400,00m2, pelo preço 0,30 

€ o metro quadrado, cujo valor se traduz em 720,00 € (setecentos e vinte euros) a Pedro Alvares Branco Franco, 
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com residência em Serpa, destinado a construção de uma indústria de conservas e seus derivados, devendo o 

adquirente respeitar e ficar obrigado ao cumprimento das  obrigações 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, 

conforme Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, publicado no Diário da República 2.ª série, 

nº 107, de 02 de junho de 2010 e Plano de Urbanização de Serpa, em vigor.» ------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos do artigo 33.º nº 1 g) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sequência de deliberação deste órgão executivo, proferida em reunião 

realizada em 25/11/2015, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, proceder à alienação  do lote de 

terreno n.º 27, sito na Zona Industrial de Serpa II Fase, inscrito na matriz predial sob o artigo urbano 4006 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº3827/20141029, com a área de 2.400,00m2, 

pelo preço 0,30 € o metro quadrado, cujo valor se traduz em 720,00 € (setecentos e vinte euros) a Pedro 

Alvares Branco Franco, com residência em Serpa, destinado a construção de uma indústria de conservas e 

seus derivados. 

Deve o adquirente respeitar e ficar obrigado ao cumprimento das obrigações referentes ao 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, conforme 

Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, publicado no Diário da República 2.ª série, nº 107, 

de 02 de junho de 2010 e Plano de Urbanização de Serpa, em vigor. ----------------------------------------------------- 

 

 

8. APRESENTAÇÃO DE CONTAS E ACERTOS RESPEITANTE AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE SERPA E A ASSOCIAÇÃO ALDEIA NOVA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

A Divisão de Educação e Juventude, através de informação datada de 13 de setembro, informa que, no âmbito 

do protocolo de colaboração estabelecido entre a Câmara Municipal de Serpa e a Associação Aldeia Nova – 

Associação de Desenvolvimento Social, para funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à Família 

2021/2022, foi deliberado em reunião de Câmara de 15 de setembro de 2021, o subsídio associado de 

12.157,66€, mediante transferência mensal para a associação de 4.052,55€, para pagamento de honorários e 

despesas associadas. 

Com a prorrogação do protocolo, foi aprovado em reunião de Câmara, a 21 de dezembro de 2021, o reforço do 

subsídio no valor de 26.173,51€, perfazendo o valor total de 38.331,17€. 

Conforme estabelecido em sede de protocolo, foi efetuada a respetiva monitorização da execução técnica e 

financeira associada, tendo-se verificado uma despesa efetiva de 31.304,10€, resultando num diferencial (saldo) 

de 7.027,07€, a favor do município. 

Considerando a necessidade de afetação de dois recursos humanos ao refeitório da escola básica de Pias, no 

período perspetivado de 16 de setembro a 16 de outubro de 2022, face à inexistência atual de recursos humanos 

na escola aptos para o efeito e o facto do respetivo concurso para recrutamento se encontrar em fase de 

finalização, propõem a utilização de parte da verba remanescente ao abrigo do presente protocolo, e estimada 

em até 2000 euros, para contratação, por parte da Associação Aldeia Nova, dos recursos humanos necessários 

à confeção e serviço de refeições na escola básica de Pias.  “ 
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 Intervenções 

Interveio a Sra. Vereadora Paula Pais para dizer que, compreende o processo mas esta situação é um ato de 

gestão do Executivo pelo que o Partido Socialista irá abster-se. 

 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e CHEGA e 2 

(duas) abstenções dos eleitos do PS, concordar com a utilização de parte da verba remanescente ao abrigo do 

protocolo celebrado com a Associação Aldeia Nova e estimada em até 2000,00€ (dois mil euros) para 

contratação, por parte daquela Associação, dos recursos humanos necessários à confeção e serviço de 

refeições na Escola Básica de Pias.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. ANÚNCIO N.º 134635/2022 – DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NA PORTELA DA 

BALEIZOA, N.º 62 EM SERPA 

Nº Pedido: 134635/2022 
Data do Anúncio: 30-08-2022 
Data de Disponibilização no Site: 30-08-2022 

 
Dados do Requerente 
Maximiano Manuel Mósca 
 
Vendedor(es) 

Domingos Maria Mósca  

Mariana da Conceição de Oliveira Mósca Martins  

Maximiano Manuel Mósca  

Renato Maria de Oliveira Mósca 
 

        Comprador(es) 

PEPE & LOBO, UNIPESSOAL, LDA  
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       Identificação do Imóvel 
       Descrição em Ficha: 2221 
        Artigo Matricial: 705 
       Quota Parte: 1/1 
       Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI): 56 m2 
       Área Total: 71 m2 
Arrendado: Não 
Destino: Habitação  
 
Localização do Imóvel 
Endereço: Portela da Baleizoa, nº 62 
Distrito: Beja 
Concelho: Serpa 
Freguesia: Serpa (Santa Maria) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio: Compra e venda 
Preço: 20000 
Moeda: Euros 
Data previsível do negócio: 12-09-2022 
 

 

Considerando a localização do imóvel (Rua Portela da Baleizoa, nº 62, em Serpa), a área total (71 m2), a área 
bruta privativa (56 m2) e o valor (20.000,00 Euros), informa a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território 
que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência.
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 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e CHEGA e 2 (duas) 

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

Baleizoa, n.º 62, em Serpa, pelo valor proposto de 20.000€ (vinte mil euros). -------------------------------------------

---------------- 
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10. ANÚNCIO N.º 140784/2022 – DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NA RUA BONINAL 

DE FORA, N.º 8 EM SERPA 

 

Nº Pedido - 140784/2022 
Data do Anúncio - 09-09-2022 
Data de Disponibilização no Site - 09-09-2022 

 

Dados do Requerente 

Miguel Alexandre Parreira Lampreia 

 
Vendedor(es) 

António Francisco Ferrinho Parreira  

José Manuel Ferrinho Parreira  

Mariana Rita Ferrinho Parreira  

 

Comprador(es) 

Lurdes Alhinho Penado  

Miguel Alexandre Parreira Lampreia  

 

Identificação do Imóvel 

Descrição em Ficha - 2127 
Artigo Matricial - 777 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) 
74 m2 
Área Total - 74 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua Boninal de Fora nº8 7830-400 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 

 

Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 22500  Moeda - Euros 
Data previsível do negócio - 23-09-2022 
 

Considerando a localização do imóvel (Rua Boninal de Fora, nº 8, em Serpa), a área total (74 m2), a área bruta 

privativa (74 m2) e o valor (22.500,00 Euros), considera a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 
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 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e CHEGA e 2 (duas) 

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

Fora, n.º 8, em Serpa, pelo valor proposto de 22.500€ (vinte e dois mil e quinhentos euros). -----------------------

--------------------------- 
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11. PROCESSO DISCIPLINAR N.º 2/2022 

Procedeu-se à análise do Relatório Final, datado de 20 de setembro de 2022, referente ao processo disciplinar 

n.º 2/2022, o qual consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante.------------------------------------ 

 

 Intervenções 

 

Interveio o Sr. Vereador Tomé Panazeite para propor ao Executivo a não votação da proposta de penalização 

uma vez que verificou que foi uma situação que aconteceu pela primeira vez. Referiu ainda que o local onde a 

situação ocorreu foi fora da via pública e estavam a escassos minutos de terminar o seu horário de trabalho e 

não esquecendo que são funcionárias que ganham o salário mínimo. Considerou ainda que caso tivesse existido 

um melhor acompanhamento por parte das chefias a situação não teria chegado a este ponto. 

 

Complementou ainda a Sra. Vereadora Paula Pais dizendo que percebe a posição do Executivo mas tendo em 

conta que esta não é uma situação recorrente e que as pessoas ganham o salário mínimo, seria mais correto 

existir uma repreensão ou chamada de atenção e não um corte no salário. Atentou ainda que existem outras 

formas de resolver a questão orientando, por exemplo, o trabalho de cada uma para sítios diferentes ou até 

existindo um melhor controlo por parte das chefias.  

 

Sobre o assunto referiu a Sra. Vereadora Ana Moisão que, efetivamente, estes comportamentos não são 

admissíveis, mas que ao ler o processo entendeu que esta não é uma situação recorrente. Sendo assim, e tendo 

em conta que estas funcionárias ganham o salário mínimo não concorda com a penalização no salário. 

 

Disse o Sr. Presidente que compreende a tomada de posição dos Senhores Vereadores mas que não pode 

alimentar este tipo de situações uma vez que estas funcionárias já tinham sido chamadas à atenção outras vezes. 

Considera ainda que, infelizmente, não se pode fechar os olhos a estas situações para não perder o controlo das 

mesmas. Referiu ainda que o valor da sanção foi estipulado de acordo com a lei. 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite afirmou que não viu em parte nenhuma do processo que as funcionárias já 

tinham sido chamadas a atenção várias vezes. 

 

Interveio o Sr. Vereador Francisco Godinho para dizer que as funcionárias já tinham sido chamadas a atenção 

várias vezes e que regularmente são reportadas situações de mau estar entre elas pelos encarregados. Considera 

ainda que se abrir este precedente não haverá, a curto prazo de tempo, controlo da situação. 

 

Entendeu ainda a Sra. Vereadora Paula Pais que os serviços de limpeza dos espaços púbicos dos municípios são 

considerados na maioria das vezes e por parte dos colaboradores, um trabalho a menosprezar mas que na sua 

opinião isso não corresponde à verdade. A responsabilidade deste serviço passa principalmente pela primeira 

imagem de uma autarquia. Na sua opinião a solução poderia passar por fazer mais ações de sensibilização, 

distribuir melhor os funcionários ou até elaborar uma estratégia de valorização de trabalho. Tendo em conta o 

baixo rendimento, este tipo de sanção poderá revoltar mais as funcionárias. 
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Disse também o Sr. Vereador Tomé Panazeite que esta é uma decisão do Executivo mas as atitudes dos 

funcionários são muitas vezes reflexo de quem está no comando. Da leitura feita do processo concluiu que as 

funcionárias foram sinceras na admissão da sua culpa. 

 

Para terminar o assunto referiu ainda o Sr. Vereador Francisco Godinho que tem regularmente reuniões com os 

funcionários e com as chefias intermédias de forma a valorizar o trabalho que executam. Referiu também que 

todas as semanas fala com os funcionários para tentar perceber o ambiente que existe entre funcionários e 

chefias.  

 

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

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

 

 

Concordo com a aplicação da sanção disciplinar – Pena de multa  

 

 

3 

Votos 

 

 

Não concordo com a aplicação da sanção disciplinar – Pena de multa  

 

 

3 

Votos 

 

Verificando-se um empate, procedeu-se imediatamente a nova votação por escrutínio secreto, em 

cumprimento do estipulado no nº 4 do artigo 55.º da Lei nº75/2013. 

O resultado obtido foi o seguinte: 

  

 

Concordo com a aplicação da sanção disciplinar – Pena de multa  

 

 

3 

Votos 

 

 

Não concordo com a aplicação da sanção disciplinar – Pena de multa  

 

 

3 

Votos 

 

 

Face ao exposto, mantendo-se o empate na votação, de harmonia com o estipulado no nº4 do artigo º55 da 

Lei nº75/2013, de 12 de setembro, foi adiada a deliberação para a próxima reunião de Câmara Municipal. 

 

Constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante, os boletins de voto, respeitantes às duas 

votações efetuadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

12. PROCESSO DISCIPLINAR N.º 2-A/2022 

Procedeu-se à análise do Relatório Final, datado de 20 de setembro de 2022, referente ao processo disciplinar 

n.º 2-A/2022, o qual consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

 

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

n.º3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, obtendo-se o seguinte resultado: 
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Concordo com a aplicação da sanção disciplinar – Pena de multa  

 

3 

Votos 

 

 

Não concordo com a aplicação da sanção disciplinar – Pena de multa  

 

3 

Votos 

 

Verificando-se um empate, procedeu-se imediatamente a nova votação por escrutínio secreto, em 

cumprimento com o estipulado no nº4 do artigo 55.º da Lei nº75/2013. 

O resultado obtido foi o seguinte: 

  

 

Concordo com a aplicação da sanção disciplinar – Pena de multa  

 

 

3 

Votos 

 

 

Não concordo com a aplicação da sanção disciplinar – Pena de multa  

 

 

3 

Votos 

 

 

Face ao exposto, mantendo-se o empate na votação, de harmonia com o estipulado no nº4 do artigo º55 da 

Lei nº75/2013, de 12 de setembro, foi adiada a deliberação para a próxima reunião de Câmara Municipal. 

 

Constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante, os boletins de voto, respeitantes às duas 

votações efetuadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

13. DESTAQUE DE PARCELA DO PRÉDIO URBANO DENOMINADO “BREJO”, EM VILA NOVA DE S.BENTO – 

TIAGO FILIPE QUARESMA ROSA 

1 – Prédio original: prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa descrito sob o n.º 

1198/19911004, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 3205, da União de Freguesias de Vila Nova de São 

Bento e Vale de Vargo, descrito com Área Total de 1322 m2 e Área Descoberta de 1322 m2, composto por 

“Terreno para construção”, com as seguintes confrontações: Norte - Pedro Charraz Ruivo, Nascente - Francisco 

da Cruz Louro, Sul - Elias Martins Lopes, Oeste - via pública 

2 – Parcela a destacar: parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a Área Total de 661 m2 e Área 

Descoberta de 661 m2, destinado a terreno para construção urbana afeta ao uso habitacional, com as seguintes 

confrontações: Norte – Parcela Restante, Sul – Elias Martins Lopes, Este – Francisco da Cruz Louro, Oeste – Via 

Pública  

 

3 – Parcela restante: parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a Área Total de 661 m2 e Área Descoberta 

de 661 m2, destinado a terreno para construção urbana afeta ao uso habitacional, com as seguintes 
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confrontações: Norte – Pedro Charraz Ruivo, Sul – Parcela a Destacar, Este – Francisco da Cruz Louro, Oeste – 

Via Pública  

 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 14 de 

setembro de 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 Vila Nova de São Bento, 

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.  

As duas parcelas resultantes da operação de destaque confrontam com arruamento público.  

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.” 

 

14. DESTAQUE DE PARCELA DO PRÉDIO SITO NA RUA LARGA, N.º 9 E N.º 11, EM VALES MORTOS – 

REQUERENTE: DEOLINDA DE ASSUNÇÃO EUGÉNIO VALADAS 

1 – Prédio original: prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

n.º3255/20101025, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 834, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria), descrito com Área Total de 850 m2, Área Coberta de 250 m2 e Área Descoberta de 600 m2, 

composto por “Rés-do-chão e quintal”, com as seguintes confrontações: Norte – Artigo 32-GG, Maria José de 

Guadalupe, Sul – Rua de Paimogo, Este – Rua Larga, Oeste – Rua de Serpa  

 

2 – Parcela a destacar: parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a Área Total de 428 m2, Área Coberta 

de 113 m2 e Área Descoberta de 315 m2, destinado a Habitação, com as seguintes confrontações: Norte – Rua 

Larga n.º 11, Sul – Rua de Paimogo, Este – Rua Larga, Oeste – Rua de Serpa 

 

3 – Parcela restante: parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a Área Total de 422 m2, Área Coberta de 

137 m2 e Área Descoberta de 285 m2, destinado a Habitação, com as seguintes confrontações: Norte – Artigo 

32-GG, Maria José de Guadalupe, Sul – Rua Larga n.º 9, Este – Rua Larga, Oeste – Rua de Serpa  

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

setembro de 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, e 

reúne os requisitos exigíveis para um destaque de parcela dentro do aglomerado urbano de Vales Mortos, de 

acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 

que define 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.  
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De acordo com o definido nos números 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.” 

 

 

15. SLALOM CLUBE PORTUGAL – PROPOSTA DE PROVA DE PERÍCIA EM SERPA 

O Gabinete do Movimento Associativo e Desporto, informa que o Slalom Clube de Portugal, solicita apoio da 

autarquia para realização de prova de perícia automóvel em Serpa, a realizar no dia 1 de outubro do corrente 

ano.  

Assim, conforme Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, propõem com base no Capitulo 

I – Disposições Gerais, Artigo 2º - Objeto e Âmbito, ponto 3 – Poderão ser atribuídos apoios a entidades ou 

grupos informais ou outras pessoas que, não estando inscritas no Registo Municipal do Movimento Associativo, 

por não preencherem os requisitos necessários para o efeito, apresentem propostas de atividades de manifesto 

interesse para o concelho, um apoio no valor de 1 000€. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 26866 de 2022.09.22 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta 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 Slalom Clube de Portugal, um apoio financeiro no valor de 1.000€ (mil euros), para 

a prova de perícia automóvel, a realizar em Serpa, no dia 1 de outubro de 2022. ---------------------------------------

-------- 

 

 

16. PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS POR TEMPO DETERMINADO 

A Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e Fiscalização, através de informação datada de 23 do 

corrente mês de setembro, apresenta proposta de abertura de procedimento concursal, para recrutamento por 

tempo determinado de: 

- Um Técnico Superior da área funcional de Psicologia; 

- Um Técnico Superior da área funcional de Investigação Social Aplicada 

- Oito Assistentes Técnicos da área funcional Administrativa 

 

Considerando: 

1- Que o artigo 30º da Lei de Trabalho em Função Públicas (Lei 35/2014 de 20/06) estabelece a 

possibilidade de se promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao preenchimento dos 
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postos de trabalho previstos no mapa de pessoal e que esse recrutamento deve ser feito por tempo 

indeterminado ou a termo, consoante a natureza permanente ou transitória da atividade; 

2- Que os princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à nossa atividade, que implicam a 

racionalização e a economia de meios, e designadamente por razões de celeridade, economia 

processual e aproveitamento dos atos numa lógica de contenção de custos, o recrutamento seja 

destinado também a candidatos que não possuam relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado previamente estabelecida, no estrito cumprimento da legislação em vigor, 

concretamente, o cumprimento do estabelecido no n.º 3 e seguintes do artigo 30.º  da Lei 35/2014 de 

20 de junho. 

3- Que nos termos do artigo 37º, n.º1, al.d) da Lei supra referida, o recrutamento deverá estabelecer  como 

preferência base os candidatos aprovados com relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado previamente estabelecida, de entre os quais, em primeiro lugar os que estiverem em 

regime de requalificação, e em última análise e esgotados todas as possibilidades, os candidatos sem 

vínculo de emprego público previamente estabelecido. 

4- Os postos de trabalho em apreço encontram-se previstos no mapa de pessoal para o ano de 2022, 

aprovado em Assembleia Municipal de 25 de fevereiro de 2022; 

5- Foi solicitado pela I n.º10022 previsão no próximo orçamento para os encargos com as contratações ora 

identificadas. 

6- O Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de setembro, na redação atualizada da Lei 80/2013 de 28 de novembro 

(diploma legal que procedeu à aplicação e adaptação à Administração Local da Lei 12-A/2008 de 27 de 

fevereiro, Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações, nomeadamente no que se refere às competências 

administrativas dos respetivos órgãos,-parcialmente revogada pela Lei n.º35/ 2014 de 20 de junho) 

estabelece nos artigos 4º a 9º que o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de todos 

ou alguns postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, nas condições 

determinadas no artigo 30º da Lei 35/2014 de 20 de junho é precedido de aprovação do respetivo órgão 

executivo; 

 

Proposta: 

Nos termos do disposto no n.º1 do artigo 9º do Decreto Lei n.º 209/2009 de 3 de setembro, na sua redação 

atualizada, que a Câmara Municipal autorize a abertura dos procedimentos concursais infra, tendo em vista a 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado, uma vez que as necessidades que 

sustentam estas contratações são de carácter transitório, para recrutamento de: 

 

a) – Um Técnico Superior da área funcional de Psicologia para a Divisão de Educação e Juventude: 

- Justificação- Satisfação de necessidades transitórias no âmbito de atividades da Divisão de Educação e 

Juventude, em resultado do volume de trabalho previsível na sequência do processo de transferências de 

competências na área da educação para as autarquias locais. 

 

b) Um Técnico Superior da área funcional de Investigação Social Aplicada para a Divisão de Educação e 

Juventude:  

- Justificação- Satisfação de necessidades transitórias no âmbito de atividades da Divisão de Educação e 

Juventude, em resultado do volume de trabalho previsível na sequência do processo de transferências de 

competências na área da educação para as autarquias locais. 

 



                                                                                              Ata n.º 21 – 28/09 
 
2022 

 

Pág. 20 

 

c) Oito Assistentes Técnicos para as seguintes Divisões/Serviços:- Divisão de Mobilidade o Obras Municipais ( 2); 

Divisão de Cultura e Património (2); Divisão de Ação Social Habitação e Saúde (1); Divisão do Ambiente e Serviços 

Urbanos (1); Divisão da Educação e Juventude (1) e Serviço Municipal de Proteção Civil (1): 

Justificação- reforço dos recursos humanos para dar resposta a novos projetos e/ou reforço dos projetos 

em curso; dar resposta a necessidades transitórias dos serviços, decorrentes do processo de transferências de 

competências e do aumento do volume de trabalho em face da situação de pandemia e consequente 

acumulação de trabalho verificada pelo mesmo motivo.  ---------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Interveio a Sra. Vereadora Paula Pais para dizer que compreende algumas necessidades dos serviços, mas tendo 

em conta que este também é um ato de gestão do Executivo, o Partido Socialista irá abster-se. 

 

Questionou de seguida a Sra. Vereadora Ana Moisão para saber se já foi feito algum diagnóstico sobre as 

necessidades dos equipamentos escolares . 

 

Respondeu a Sra. Vereadora Odete Borralho dizendo que, relativamente aos novos edifícios escolares que 

passaram para a tutela do Município, através do processo de descentralização de competências, é previsto o 

Governo elaborar um auto de transferência com a descrição da situação dos edifícios. Contudo, até à data, ainda 

não foi realizado. Referiu ainda que, as Direções das Escolas já têm as necessidades elencadas mas será prudente 

aguardar os autos do Ministério com a passagem dos edifícios. Relativamente aos equipamentos do 1º ciclo 

informa que já existe esse levantamento. 

 

Solicitou ainda a Sra. Vereadora Ana Moisão esclarecimentos sobre os 8 assistentes técnicos de Proteção Civil 

acima referidos.  

 

O Sr. Presidente informou que os 8 assistentes técnicos serão para distribuir pelos variados serviços de forma a 

dar resposta às crescentes necessidades que se têm vindo a verificar. 

  

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 (três) votos a favor dos eleitos 

da CDU e 3 (três) abstenções dos eleitos do PS e CHEGA, autorizar a abertura dos seguintes procedimentos 

concursais, tendo em vista a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado, 

uma vez que as necessidades que sustentam estas contratações são de carácter transitório, para 

recrutamento de: 

a) – Um Técnico Superior da área funcional de Psicologia, para a Divisão de Educação e Juventude: 

b) Um Técnico Superior da área funcional de Investigação Social Aplicada, para a Divisão de Educação 

e Juventude:  

c) Oito Assistentes Técnicos para as seguintes Divisões/Serviços:  

- Divisão de Mobilidade o Obras Municipais (2); 

-  Divisão de Cultura e Património (2); 

-  Divisão de Ação Social Habitação e Saúde (1);  

- Divisão do Ambiente e Serviços Urbanos (1);  

- Divisão da Educação e Juventude (1)  

- Serviço Municipal de Proteção Civil (1): 
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17. PROCESSO DE INSOLVÊNCIA – AQUISIÇÃO DE LOTE DE TERRENO – RATIFICAÇÃO  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, datada de 23 do corrente mês de setembro, emitida pela Chefe 

da Divisão de Administração Geral, cujo teor a seguir se transcreve: 

 

«Na sequência da notificação efetuada por email, de 13/09/2022, doc. E/14432/2022, em que o administrador 
judicial de insolvência deu a conhecer que o prédio urbano identificado como lote número 9 do Loteamento da 
Zona de Atividades de Vila Nova de S. Bento, inscrito na matriz sob o artigo 3120, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Serpa sob o número 5308/20170206, foi apreendido no âmbito do processo de insolvência 
da sociedade Queijaria Eira da Vila, Lda. ,com sede na Zona de Atividades Económicas, lote 33, em Vila Nova de 
S. Bento que, o mesmo se encontra em venda, pelo valor mínimo de 52.200,63€, e questiona esta câmara 
municipal sobre o interesse na apresentação de proposta aquisitiva para o referido bem,  tendo em conta a 
informação prestada pelos serviços,  foi proferido despacho no sentido de proceder à aquisição do referido lote 
nos termos do oficio enviado, S/ 7462/2022, de 22/09/2022, que aqui se reproduz: 
 
 
“Fernando Manuel da Costa Esperança Pereira 
Beco da AV. José Gregório,4-LJ 2 
Marinha Grande 
 
Assunto-Insolvência da sociedade Queijaria Eira da Vila, Lda./Proc. nº 159/21.3T8SRP 
 
Exmo. Senhor Administrador Judicial 
Na sequência da vossa notificação efetuada por email, de 13/09/2022, em que dá a conhecer que, o prédio 
urbano identificado como lote 9 do Loteamento da Zona de Atividades de Vila Nova de S. Bento, inscrito na 
matriz sob o artigo 3120, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 5308/20170206, 
foi apreendido no âmbito do processo de insolvência da sociedade Queijaria Eira da Vila, Lda. que, o mesmo se 
encontra em venda, pelo valor mínimo de 52.200,63€ e, questiona esta câmara municipal sobre o interesse na 
apresentação de proposta aquisitiva para o referido bem, informa-se: 
-Por contrato outorgado em 08/03/2018, o Município de Serpa vendeu à sociedade denominada Queijaria Eira 
da Vila, Lda. o lote ora identificado, pelo preço de oitocentos e quarenta e cinco euros e dez cêntimos, tendo o 
adquirente assumido as obrigações que se transcrevem: 
“- Deve construir no lote de terreno uma fábrica; 
-Deverá cumprir os prazos de construção, devendo iniciar as obras no prazo de um ano e concluir no prazo de 
três anos, bem como o destino a dar ao lote, salvo por motivos justificativos aceites pela câmara, podendo 
originar a reversão do terreno à titularidade do Município e à perda de trinta por cento da quantia entregue a 
título de pagamento, no caso de não cumprimento; 
-Em caso de venda do lote de terreno ou da obra nele implantada a Câmara Municipal goza do direito de 
preferência na respetiva aquisição e não havendo acordo quanto ao preço será fixado por uma Comissão, tendo 
em consideração o custo de aquisição e o tempo decorrido entre a aquisição e a venda; 
-A Câmara Municipal goza sempre do direito de preferência na alienação do lote e respetiva construção”. 
-A venda do lote de terreno em apreço ficou sujeita a condição resolutiva de reversão do referido prédio, no 
caso de não cumprimento, cláusula que consta do registo predial, conforme certidão permanente apresentada. 
-Entende-se que tal cláusula constitui uma condição resolutiva, aplicando-se o regime previsto no artigo 270.º 
e seguintes do Código Civil e, desse modo, considera-se que o direito de reversão do Município prevalece sobre 
atos posteriores levados a registo, tais como a penhora, como tem sido entendimento de diversas sentenças 
judiciais já proferidas.  
-Considerando as condições de venda do lote em questão, o interesse na dinamização das zonas industriais do 
Concelho, e tendo em vista agilizar o processo de aquisição do lote de terreno nas condições em que se 
apresenta, propõe-se: 
-Aquisição pelo valor de dois mil euros (ponderado o valor de aquisição, despesas havidas com o registo e 
outras); 
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-Não havendo acordo quanto à aquisição por via negocial é intenção desta câmara municipal recorrer a ação 
judicial tendo em vista a declaração de resolução do contrato de compra e venda, a reversão do efeito translativo 
da propriedade a favor do Município e o cancelamento da penhora registada após essa inscrição. 
Espera-se a melhor resolução do assunto. 
Com os melhores cumprimentos  
O Presidente da Câmara” 
 
Submete-se o referido despacho a ratificação do órgão executivo, ao abrigo do disposto no artigo no nº 3 do 
artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de novembro, dada a 
urgência na resposta a dar, considerando que esta competência cabe ao órgão executivo, por aplicação do 
disposto no nº 1 g) do artigo 33.º do mesmo regime jurídico. 
 
Sugere-se o envio do presente documento para reunião de câmara, caso mereça concordância do Senhor 
Presidente de Câmara. 
 
Serpa,23/09/2022 
A chefe de Divisão de Administração Geral 
Alzira Figueira» 
 

 Intervenções 
Interveio a Sra. Vereadora Paula Pais para lamentar a situação da insolvência da empresa mas pergunta como 
foi ponderado o valor dos dois mil euros. 
  
O Sr. Presidente respondeu que o valor proposto foi baseado no valor de venda do terreno mais os custos 
adjacentes à gestão do processo. 
 
Referiu a Sra. Vereadora Paula Pais que o Partido Socialista irá abster-se uma vez que o valor proposto pela 
Câmara para compra do terreno poderá ainda ser alterado. Entende ainda que a tomada de decisão foi a correta 
mas tendo em conta que este é um ato de gestão do Executivo o Partido Socialista irá novamente abster-se.  
 
 

 Deliberação  
Face ao exposto e nos termos do nº 3 do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias, aprovado pela Lei 
nº75/2013, de 12 de novembro e nº 1 g) do artigo 33.º do mesmo regime jurídico, a Câmara Municipal 
deliberou, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e CHEGA e 2 (duas) abstenções dos 
eleitos do PS, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 20 de setembro do corrente ano. -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

18. GRUPO CORAL E ETNOGRÁFICO “OS CAMPONESES DE PIAS” – PROPOSTA DE APOIO  

O Museu do Cante, em informação datada de 23 de setembro, apresenta proposta de apoio ao Grupo Coral e 

Etnográfico “Os Camponeses de Pias”, no valor de 7.000,00 euro, para apoio na digressão europeia com o artista 

Pedro Abrunhosa. 

A digressão constitui um importante momento de valorização dos Camponeses de Pias e do Cante Alentejano, 

e de divulgação de Serpa, enquanto destino cultural, no estrangeiro. É, também, uma demonstração de 

vitalidade do Cante Alentejano e da criatividade dos cantadores, capazes de adaptarem a sua prática tradicional 

a outros géneros musicais, sem perderem a sua identidade. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 26896 de 2022.09.23. --------------------- 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral e Etnográfico Os Camponeses de 

Pias, um subsidio no valor de 7.000€ (sete mil euros), para apoio na digressão europeia com o artista Pedro 

Abrunhosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

19. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 181, referente ao dia 27 de 

setembro de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 3.538.650,30€ (três milhões, quinhentos e trinta e oito 

mil, seiscentos e cinquenta euros e trinta cêntimos) e 94.875,84€ (noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e 

cinco euros e oitenta e quatro cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

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

 

 

Informações enviadas por email, para conhecimento 

Dia 19 de setembro 

«Na sequência da questão colocada pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, na reunião de 20 de abril do corrente ano, 

relativamente ao pagamento da parte do terreno que foi expropriada para os passadiços do Pulo do Lobo, 

informa-se que, quando se intenta uma ação de expropriação, a entidade expropriante tem que propor o valor 

da compensação ao expropriado, valor esse que é obtido através da avaliação efetuada por perito independente 

e que se encontra obrigada, para que o processo decorra, a proceder ao depósito, à ordem do expropriado, do 

valor proposto.  

No caso presente, a autarquia procedeu ao depósito, do valor de 7.700€, na Caixa Geral de Depósitos, em Serpa, 

no dia 10 de dezembro de 2019, conforme determina o artigo 20.º do Código das Expropriações.» 

 

Período de intervenção dos eleitos 

 

Terminada a ordem de trabalhos o Sr. Presidente informou que no seguimento da reunião tida com o Sr. 

Secretário de Estado da Educação ficou esclarecido que no âmbito do Acordo realizado entre a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses e o Governo, este assumirá em 100 % o valor das obras da Escola Secundária 

de Serpa, ficando ainda esclarecido que a Câmara será a dona da obra. Da conversa tida com o Sr. Secretário de 

Estado ficou também clarificado que face ao fundo que irão disponibilizar será atribuído uma media 5 milhões 

de euros por escola. Assim sendo, referiu o Sr. Presidente, iremos continuar a trabalhar no processo para 

contratualizar o projeto, para o qual se prevê um custo de aproximadamente 160 mil euros, razão pela qual foi 

efetuado um reforço de € 60.000,00, à verba inicialmente prevista. Depois da contratualização do projeto iremos 

saber a previsão do tempo da 1ª fase da obra da escola.  Mais esclareceu que embora o fundo total já esteja 

definido ainda não há definição da origem das verbas. 

 

Sobre as situações de chuva que ocorreram nas salas de aulas, na Escola Secundária de Serpa, perguntou a Sra. 

Vereadora Ana Moisão se podem existir obras temporárias que possam resolver estas situações. 

 

A Sra. Vereadora Odete Borralho informou que visitou algumas salas e que nalgumas situações diagnosticou-se 

a falta de limpeza de algerozes ou até mesmo telhas mal colocadas, situações que estavam já a ser reparadas. 
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Relativamente à questão da Emergência Social vivida no Concelho de Serpa, e em concreto sobre a situação dos 

timorenses, o Sr. Presidente informou que a Câmara foi contactada pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Beja, o qual demonstrou a sua solidariedade dando conta que o problema também existe em Beja. Informou 

também que a Secretária de Estado da Igualdade e das Migrações telefonou a comunicar que está a trabalhar 

no sentido de criar condições para desbloquear fundos do PRR. Informou ainda que a Câmara foi contatada pela 

Sr.ª Ministra dos Assuntos Parlamentares mas que, infelizmente, não foi possível falar embora tenha havido um 

retorno da chamada. Da parte do Sr. Primeiro Ministro este informou que encaminhou a comunicação da 

Câmara  para a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares e o Sr. Presidente da Republica encaminhou o assunto 

para o Sr. Primeiro Ministro. 

 

Sobre o mesmo assunto relatou a Sra. Vereadora Odete Borralho que, em Pias, houve uma denuncia à Segurança 

Social que originou uma visita por parte de um conjunto de entidades, tendo sido solicitada a presença da 

Câmara. Desta visita resultou o encaminhamento de 15 pessoas para Serpa, que foram alojadas no pavilhão, e 

outras encaminhadas para Beja.  Todavia, permaneceram varias pessoas em Pias que foram ficando desalojadas 

com o passar dos dias. São situações difíceis de deslindar uma vez que não se percebe quem faz o quê. 

Entretanto, foram feitos alguns contactos com empresas com o objetivo de integrar emigrantes no trabalho. 

Informou ainda a Sra. Vereadora que a Segurança Social e a Câmara vão apoiando a integração, no entanto, o 

alojamento é a questão mais preocupante, continuando com a esperança que algumas situações se resolvam.  

 

Tomou a palavra a Sra. Vereadora Ana Moisão para ler um testemunho de uma munícipe de Pias, onde descreve 

que em frente à sua casa, já se tornam recorrentes os comportamentos violentos e menos adequados dos 

emigrantes residentes em Pias, especialmente durante a noite. Referiu ainda que a munícipe já reportou esta 

situação à Junta de Freguesia mas que, até à data, nada tem sido feito. 

 

Questionou de seguida a Sra. Vereadora Paula Pais sobre qual o destino do autocarro que está parado na gare, 

em Serpa, uma vez que pertencia ao Futebol Clube União Serpense. Perguntou ainda sobre o ponto de situação 

do processo do Jardim do Palácio Condes de Ficalho e solicitou esclarecimentos sobre uma placa, que existe na 

Zona de Atividades Económicas (2ª fase) em Vila Nova de São Bento, a dizer VENDE-SE . 

 

Sobre o autocarro parado na gare o Sr. Presidente referiu que a associação ainda não foi formalmente extinta, 

mas irá verificar a situação nomeadamente sobre a possibilidade de retirar o autocarro da gare. 

Sobre o Protocolo dos Jardins do Palácio Condes de Ficalho esclareceu que o mesmo já se encontra assinado e 

existe a intenção de proceder à limpeza do jardim até ao fim do ano.  

Relativamente à placa existente na Zona de Atividades Económicas (2ªfase) em Vila Nova de São Bento o Sr. 

Presidente referiu que desconhece, mas que iria verificar a situação. 

 

Perguntou novamente a Sra. Vereadora Paula Pais sobre o ponto de situação da Carta Educativa de Serpa e 

informou que o pré-escolar de Ficalho tem uma lista de miúdos que aguardam a sua entrada por causa da 

condicionante da idade. Tendo em conta que existem salas vazias perguntou se há possibilidade da Câmara 

articular com o Agrupamento de forma a se criar uma nova turma, uma vez que a existente tem 24 alunos. 

 

Respondeu a Sra. Vereadora Odete Borralho que as Cartas Educativas de Ourique e Serpa são aquelas que estão 

mais avançadas no processo sendo que a Carta de Serpa está quase terminada. Nesta altura o ISCTE, a entidade 

que elabora as Cartas, está a solicitar aos restantes municípios a informação em falta. Relativamente à lista de 
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espera existente no pré-escolar em Ficalho a Sra. Vereadora Odete respondeu que a solução mais correta passa 

por as famílias falarem em primeiro lugar com o Agrupamento e, posteriormente, a Câmara prestará o apoio 

necessário, como tem vindo a acontecer. 

 

Usou de seguida da palavra o Sr. Vereador Tomé Panazeite para relatar que recentemente, os antigos 

exploradores do restaurante da casa do Benfica abriram um restaurante na Rua Francisco Relógio, em Serpa, 

que já detinha, dos proprietários anteriores, uma autorização de esplanada na via publica por parte da Câmara. 

Contudo, quando os novos proprietários tentaram recuperar o processo (fazendo referência ao ofício 

3980/2021) a Câmara informou que teriam que iniciar um novo processo. Neste sentido, solicitou o Sr. Vereador 

esclarecimentos sobre a situação uma vez que não percebe porque é que a Câmara obriga à abertura de um 

novo processo. 

 

Sobre este assunto o Sr. Presidente informou que iria verificar a situação com os serviços e posteriormente 

prestará os esclarecimentos devidos. 

 

Seguiu-se a intervenção da Sra. Vereadora Ana Moisão para informar que na freguesia de Pias existe uma 

rotunda (conhecida pela Rotunda do Fava) onde várias vezes acontecem incidentes com veículos pesados, 

nomeadamente, veículos que derrubam o poste ou até mesmo parte de uma parede que existe. Tendo em conta 

que estas são situações regulares e que causam transtorno àqueles habitantes que lá moram perguntou se a 

Câmara prevê fazer alguma intervenção na rotunda.  

 

O Sr. Presidente respondeu que iria verificar a situação. 

 

Perguntou ainda a Sra. Vereadora Ana Moisão se o Executivo sabe quem é o Professor Doutor Joaquim Machado 

Caetano, um médico alentejano, nascido na freguesia de Vale de Vargo, e que tem vindo a desempenhar um 

trabalho notável na área da medicina com especial destaque na sua atividade na luta contra a Sida. Uma vez 

que é um homem do Concelho, com um interessante destaque  a nível nacional, seria correto homenagear quem 

leva o nome de Serpa para outros lugares assim como é o caso de Nicolau Breyner, Filipe la Feria, entre outros.  

 

O Sr. Presidente referiu que poderá ser uma situação a ter em consideração para quando existir alterações ou 

criação de nomes de ruas.  

 

Constatou ainda a Sra. Vereadora Ana Moisão que no dia 7 de outubro, no âmbito do Dia dos Castelos, irá haver 

uma visita prevista ao Castelo de Serpa e neste sentido perguntou se, neste dia, a Câmara tem intenção de 

hastear a bandeira. Referiu ainda que teve conhecimento de um projeto educativo e pedagógico, na área da 

arqueologia, do qual faz parte o Arqueólogo do Município de Serpa mas pergunta porque é que o concelho de 

Serpa não está contemplado no projeto. 

O Sr. Presidente respondeu que não está previsto hastear a bandeira no dia 7 de outubro, no Castelo, e nem é 

uma situação que esteja em análise. Sobre o projeto referido, informou que este é um projeto que o Arqueólogo 

está a desenvolver a titulo particular, em Mombeja, e não ao serviço do Município de Serpa. Referiu também 

que autarquia tem desenvolvido um trabalho interessante nessa área e não vê necessidade de outros projetos. 

 

Interveio ainda a Sra. Vereadora Odete Borralho para referir que até por questões éticas o Arqueólogo não fez 

esse convite ao Município de Serpa.  
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Questionou ainda a Sra. Vereadora Ana Moisão se no âmbito da segurança no concelho existe algum 

desenvolvimento nos processos dos postos da GNR de Vila Nova, Brinches e Pias. Perguntou ainda se sobre a 

falta de recursos humanos da GNR houve algum desenvolvimento.  

 

O Sr. Presidente respondeu que foi realizada recentemente uma visita a Brinches para avaliar a situação do 

posto sendo que, simultaneamente, houve um pedido por parte da Junta de Freguesia de Brinches a solicitar 

apoio jurídico na análise do protocolo com a GNR. Ficou também já definido avançar com pedidos de orçamentos 

por parte da GNR e por parte da Câmara ficámos de verificar os materiais necessários. Sobre os recursos 

humanos o Sr. Presidente referiu que o Comandante de Unidade disse que, ate final do ano, estava previsto 

aumentar o número de recursos humanos no concelho. 

 

Interveio novamente a Sra. Vereadora Ana Moisão para questionar se o diagnóstico das estradas do concelho 

está previsto na revisão do PDM (Plano Diretor Municipal) e se o Executivo sabe há quanto tempo as estradas 

(nacionais)dos municípios não são alvo de intervenção. 

 

O Sr. Presidente respondeu que desde o mandato anterior que existe um diagnóstico das estradas.  

 

Interveio novamente a Sra. Vereadora Ana Moisão para relatar que a falta do serviço transporte da Serpentina, 

tem causado transtorno a muitos munícipes e por isso pergunta para quando o retorno do serviço. 

 

O Sr. Presidente respondeu que a Câmara está a desenvolver esforços para devolver o serviço aos munícipes, 

contudo, a Serpentina tem um problema elétrico que não tem sido fácil solucionar uma vez que a empresa que 

vendeu o autocarro encerrou. 

 

Referiu ainda o Sr. Vereador Francisco Godinho que tem conhecimento que o Professor Doutor Joaquim 

Machado Caetano tem tido, efetivamente, um trabalho meritório a nível nacional, na área da medicina, mas que 

já existe uma homenagem ao seu pai, Dr. Joaquim António Caetano, a quem foi atribuído um nome de rua por 

ter desenvolvido um trabalho relevante na freguesia de Vale de Vargo. Relativamente ao filho também importa 

dizer que este não teve um trabalho dito relevante na freguesia pelo que considera que não será pertinente a 

sua homenagem. 

 

Respondeu a Sra. Vereadora Ana Moisão que não concorda com esse ponto de vista porque existem outras 

figuras que não tiveram um papel determinante no concelho, como é o caso de Che Guevara, que teve a sua 

homenagem com a atribuição de um nome de rua, em Serpa.  Considera ainda que existem outras pessoas de 

interesse nacional como são Nicolau Breyner, Filipe La Feria, Machado Caetano e outros que são do concelho 

que merecem também ser homenageados. 

 

Perguntou a Sra. Vereadora Odete Borralho à Sra. Vereadora Ana Moisão se acha que o Executivo não valoriza 

o trabalho das pessoas do concelho com interesse nacional. 

 

A Sra. Vereadora Ana Moisão respondeu que não foi isso que disse mas considera que há pessoas do concelho 

de Serpa com destaque a nível nacional que merecem ser homenageadas pelo Município e não o são. 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

seguintes assuntos: 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Alteração n.º 10 ao Orçamento – Ratificação  

3. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 3.ª Fase 

4. Futebol Clube de Serpa – Proposta de subsidio por manutenção no Campeonato de Portugal 

5. Proposta de valor para venda do livro “Apontamentos sobre o Abade Correa”, de Joaquim de Matos 

Pinheiro  

6. Lote de terreno n.º 48 da Zona Industrial de Serpa, 2.ª Fase – Direito de reversão 

7. Alienação do lote de terreno n.º 27, da Zona Industrial de Serpa. 2.ª Fase 

8. Apresentação de contas e acertos respeitante ao protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de 

Serpa e a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social 

9. Anúncio n.º 134635/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Portela da Baleizoa, n.º 

62 em Serpa 

10. Anúncio n.º 140784/2022 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Boninal de Fora, n.º 

8 em Serpa 

11. Processo disciplinar n.º 2/2022 

12. Processo disciplinar n.º 2-A/2022 

13. Destaque de parcela do prédio urbano denominado “Brejo”, em Vila Nova de S.Bento – Tiago Filipe 

Quaresma Rosa 

14. Destaque de parcela do prédio sito na Rua Larga, n.º 9 e n.º 11, em Vales Mortos – Requerente: Deolinda 

de Assunção Eugénio Valadas 

15. SLALOM Clube de Portugal – Proposta de prova de perícia em Serpa 

16. Proposta de abertura de procedimentos concursais por tempo determinado 

17. Processo de insolvência – Aquisição de lote de terreno – Ratificação  

18. Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias” – Proposta de apoio  

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17h00 da qual, para constar, se 
lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º do 
Regimento, que eu Gertrudes de Fátima Fialho Valente, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente 
da Câmara, datado de 18 de outubro de 2021, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e 
subscrevo. 
 

O Presidente da Câmara       A Secretária 
  

     
        ____________________________                    _________________________ 
          João Francisco Efigénio Palma  Gertrudes de Fátima Fialho Valente 
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Anexos da Ata n.º 21/2022 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 28 de setembro de 2022 

 
 
ANEXO 1 –Auxílios Económicos aos alunos do 1 º Ciclo do ensino básico para o ano letivo 2022/2023– 3ªfase 

 

 

ANEXO 2 – Relatório final elaborado no termo da instrução do Processo Disciplinar nº2/2022 e respetivos boletins 

de voto  

 

 

ANEXO 3 – Relatório final elaborado no termo da instrução do Processo Disciplinar nº2-A/2022 e respetivos 

boletins de voto  
 

 
 

 
 
 
 


