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ATA N.º 7/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 16 de março de 2022 

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 7/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 16 DE MARÇO 2022 

  
Reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 16 de março de 2022, por videoconferência, pelas catorze 

horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 40.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro e artigo 2.º 

n.º 2 e n.º5 do Regimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aprovação da Ata n.º 6/2022 

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 6, relativa à reunião realizada no dia 2 de março, 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. Opções do Plano 2022-2026 

2. Aquisição de apólices de seguro – Repartição de encargos 

3. Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa 

4. Revisão do modelo de estrutura orgânica dos serviços do município de Serpa 

5. Proposta de prorrogação do prazo de transferência das competências para as autarquias locais, na 

área da ação social – Decreto Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro 

6. Representante da Assembleia Municipal para a revisão do PDM – Plano Diretor Municipal de Serpa  

7. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

8. Licenças de recinto improvisado  

9. Declaração de caducidade de licença anterior (licença administrativa) - Obra sita na Horta das 

laranjeiras, em Serpa – Requerente: Carlos Manuel Varela Bettencourt 

10. Declaração de caducidade de processo de licenciamento (licença administrativa) – Construção de 

casão agrícola no prédio denominado Quintinha, em Pias – Requerente: Casa Agrícola Monsager, Ldª  

11. Propostas de revogação da atribuição do lote n.º 12 e atribuição do lote 5 da 2.ª fase da Zona de 

Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento 

12. Alienação do lote de terreno n.º 45 da Zona Industrial de Serpa 

13. Relatório de Avaliação do Direito de Oposição relativo a 2021 

14. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2022 

15. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 7.ª Fase  

16. Certificação de nome de ruas no concelho 

17. Vistoria ao paramento exterior da Zona 1 das muralhas do Castelo de Serpa, ao abrigo do artigo 37.º 

do Decreto Lei n.º 124/2006, de 26 de junho  

18. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16 de dezembro, ao prédio sito na Rua Jogo dos 

Paus, n.º 40 e 48, em Pias – Requerente: Teresa Jesus Ataíde Moita 



                                                                                                                           Ata n.º 7/2022 – 16 de março 

 

3 
 

19. Destaque de parcela do prédio sito na Rua do Rossio, n.º 16 em Vila Nova de S.Bento – Requerente: 

Panificadora Vilanovense, Ldª 

20. Constituição em regime de propriedade horizontal, do prédio sito no Beco ou Largo dos Madalenos, n.º 

3-A, 3-B e 5 em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Marta Isabel velhinho de Aguiar 

21. Constituição em regime de propriedade horizontal, do prédio sito na Rua de Santo António, n.º 49 em 

Serpa – Requerente: Humberto Cassiano da Silva Pereirinha 

22. Movimento anual da rede escolar para 2022/2023 – Educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico 

– Ratificação   

23. Aquisição de prédio urbano sito à Rua dos Canos nº 10, 24 e 26 – Proposta de pagamento de prestação 

24. Pedido de apoio financeiro – Santa Casa da Misericórdia 

25. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

1. Opções do Plano 2022-2026 

O Órgão Executivo tomou conhecimento, que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 25 de 

fevereiro do corrente ano deliberou, por maioria, com 13 (treze) votos a favor dos eleitos da CDU e 13 (treze) 

abstenções dos eleitos do PS, PSD e CHEGA, aprovar o seguinte: 

- Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2022, conforme o disposto no artigo 25.º, n.º 1 

alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

- Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado 

com o n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, autorizar a assunção de 

compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos na LCPA, e no citado 

Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, e demais normas de execução de despesa, e que resultem 

de projetos ou atividades constantes das Grandes Opções do Plano, em conformidade com a projeção 

plurianual aí prevista; 

 - Para efeitos do previsto no nº 3, do artigo 6.º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, delegar no 

Presidente da Câmara, a competência para autorizar a assunção de compromissos plurianuais nas 

situações em que o valor do compromisso seja inferior ao montante de 99.759,58€ em cada um dos 

anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos; 

- Nos termos do artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 25º, n.º 1, alíneas 

a) e o) e o artigo 33º, n.º 1, alíneas c), ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar 

o Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2022. 

 

 

2. Aquisição de apólices de seguro – Repartição de encargos 

O Órgão Executivo tomou conhecimento, que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 25 de 

fevereiro do corrente ano, nos termos do artigo 24º da Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do 

artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro deliberou, por maioria, com 13 (treze) votos a favor dos eleitos da 

CDU e 13 (treze) abstenções dos eleitos do PS, PSD e CHEGA, autorizar a seguinte repartição de encargos: 
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(*) Isento Iva – art 9º, nº 28 do CIVA 

 

3. Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 25 de fevereiro 

do corrente ano, deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo de vigência das Medidas Preventivas por 1(um) 

ano, ao abrigo do n.º 1 do artigo 141.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. --------------- 

 

 

4. Revisão do modelo de estrutura orgânica dos serviços do município de Serpa 

O Órgão Executivo tomou conhecimento, que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 25 de 

fevereiro do corrente ano, de harmonia com os artigos 25º, n.º 1, alínea m) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

e demais legislação, deliberou por maioria, com 13 (treze) votos a favor dos eleitos da CDU, 3 (três) abstenções 

dos eleitos do CHEGA, 1 (uma) abstenção do eleito do PSD, 2 (duas) abstenções e 7 (sete) votos contra dos 

eleitos do PS, aprovar a proposta de Revisão do Modelo de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de 

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

 

5. Proposta de prorrogação do prazo de transferência das competências para as autarquias 

locais, na área da ação social – Decreto Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro 

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

11 do corrente mês de março, deliberou, por maioria, com 8(oito) votos contra do PS, 1(uma) abstenção do PS, 

1(uma) abstenção da Coligação “Consigo Serpa Consegue” - PSD/CDS e 16 (dezasseis) votos a favor da CDU 

e CHEGA, concordar com a proposta de prorrogação do prazo de aceitação das competências a transferir para 

este município, em matéria de Ação Social, para 1 de janeiro de 2023, de acordo com o n.º 5 do artigo 24º do 

Decreto-Lei n.º23/2022, de 14 de fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Representante da Assembleia Municipal para a revisão do PDM – Plano Diretor Municipal de 

Serpa  

O Órgão Executivo tomou conhecimento, que a Assembleia Municipal, em sessão extraordinária realizada no 

dia 11 do corrente mês de março, nos termos do artigo 7.º n.º 1 alínea d) da Portaria n.º 277/2015, de 10 de 

setembro e art.º 55.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elegeu com 13 (treze votos), o Presidente da 

Assembleia Municipal de Serpa – Tomé Alexandre Martins Pires, como representante da Assembleia Municipal, 

para integrar a Comissão Consultiva da Revisão do PDM. -------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Ano Valor * 

2022 61.733,34€ 

2023 128.466,66€ 

2024 128.466,66€ 

2025 64.733.34€ 

TOTAL € 383.400,00 



                                                                                                                           Ata n.º 7/2022 – 16 de março 

 

5 
 

7. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º, do Capítulo III, do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, unanimidade, isentar do 

pagamento de taxas, as seguintes entidades: 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

 
Comissão de Festas de 

Serpa 

3202 
2022.02.28 

Baile no pavilhão 
multiusos – 5 de março 

 
Ruido 

 
20,00€ 

 2987 
2022.02.23 

Festa de Carnaval 
Pavilhão multiusos 
Dia 28 de fevereiro 

 
Ruido 

 
20,00€ 

 3680 
2022.03.08 

Festa com DJ 
Pavilhão multiusos de 

Serpa 
Dia 12 março 

 
Ruido 

20,00€ 

 
 

Comissão de Festas de 
Pias 

3132 
2022.02.25 

Baile nas antigas 
instalações da Junta de 

Freguesia 
Dia 12 de março 

 
Ruido e recinto 

improvisado 

 
35,00€ 

 3133 
2022.02.25 

Baile nas antigas 
instalações da Junta de 

Freguesia 
Dia 26 de março 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,00€ 

 3614 
2022.03.07 

Baile 
Dia 19 março 

Ruido e recinto 
improvisado  

35,00€ 

Associação de Jovens de 
A-do-Pinto 

3381 
2022.03.03 

Jantar e Baile no salão 
polivalente  

Dia 12 de março 

 
Ruido 

 
20,00€ 

Associação de Festas de 
Vale de Vargo 

3228 
2022.02.28 

Jantar comemorativo do 
Dia da Mulher 

Salão Polivalente 

 
Ruido 

 
20,00€ 

Comissão de Festas de 
Brinches 

3609 
2022.03.07 

Baile 
Dia 12 de março 

Ruido e recinto 
improvisado 

 
35,00€ 

Comissão de Festas de 
Vales Mortos 

3510 
2022.03.04 

Noite de Fados 
Sociedade Recreativa 

Dia 20 de março 

 
Ruido 

 
20,00€ 

 

 

7.1 Museu do Relógio 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, no seguimento do deferimento para 

colocação de um elemento publicitário Banner, com 5,30m X1,50m,  durante 30 dias ( período de duração da 

exposição, a qual teve lugar no mês de janeiro), no edifício do Museu do Relógio e no que respeita à taxa 

aplicável à pretensão, tendo por base o disposto no  nº 6 do artigo 8º do Regulamento de Taxas e Outra Receitas 

Municipais, poderá haver lugar à isenção de taxas de eventos de manifesto interesse municipal.  

 

Tratando-se de uma exposição que poderá atrair diversos visitantes à cidade de Serpa, à imagem do que 

aconteceu na cidade de Évora, reforçando a imagem cultural e dinâmica da Cidade e do Concelho, propõe-se 
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que seja ponderado a isenção da taxa, no valor de 21 Euros (15,00Euros- Licença + (0.75Euros x  8m2 -5% 

por metro m2)), calculada de acordo com o previsto no artigo 29 º da Alteração ao Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Intervenções 

Interveio a Sr.ª Vereadora Ana Moisão, para sugerir a aquisição de uns moldes publicitários luminosos, para se 

colocar em lugares estratégicos do concelho, para divulgar os eventos culturais, desportivos e tudo o que 

mereça destaque e embora sejam muito bem divulgados nas redes sociais e no site da autarquia, mas com 

esses painéis luminosos teria ainda mais visibilidade a divulgação dos eventos. --------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que esse assunto já tem sido analisado, sobre a hipótese de se colocarem esses painéis 

informativos, em principio, em Serpa, seria na Praça da República, no mercado municipal e talvez também um 

por freguesia, dependendo dos custos e não apenas para divulgar as iniciativas da autarquia, mas também das 

associações, das coletividades e os estabelecimentos de restauração e de alojamento. ----------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com o parecer, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 6 do artigo 

8.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, isentar o Museu do Relógio, do pagamento 

da taxa no valor de 21,00€ (vinte e um euros), respeitante à colocação de um elemento publicitário no 

edifício do respetivo Museu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Licenças de recinto improvisado 

8.1. Comissão de Festas de Pias e Comissão de Festas de Brinches – Ratificação  

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, proferido pelo Sr. Presidente, respeitante ao licenciamento 

de recinto improvisado:  

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização 

Data do 
despacho  

Comissão de Festas de 
Pias 

Baile  
Instalações da Junta 

Freguesia 

3127  
2022.02.25 

2022.03.12 2022.03.09 

Comissão Festas 
Brinches 

Baile 
1.º Junho Brinchense 

3608 
2022.07.03 

2022.03.12 2022.03.10 

 

 

8.2. Comissão de Festas de Pias – Baile, dia 19 de março  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 9 do corrente mês de março, 

refere que, a Comissão de Festas de Pias, pretende a emissão de licença de recinto improvisado, para a 

realização de “Baile”, no dia 19 de março do corrente ano, com início às 21h00 e término às 06h00 do dia 

seguinte, nas instalações da Junta de Freguesia, Estrada de Brinches, em Pias (Doc.3603 de 2022.03.07) 
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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. 

 

Informam que o pedido vem acompanhado de declaração da Junta de Freguesia de Pias, autorizando a 

realização do evento, naquele espaço, e com planta de evacuação. 

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 licença. ----------------------------------------------- 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão 

da licença de recinto improvisado, solicitada pela Comissão de Festas de Pias, para a realização de 

baile no dia 19 de março, nas instalações da Junta de Freguesia (Estrada de Brinches). --------------------- 

 

 

8.3. Comissão de Festas de Pias – Baile, dia 26 de março 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 10 do corrente mês de março, 

refere que, a Comissão de Festas de Pias pretende a emissão de licença para recinto improvisado, para a 

realização de “Baile”, no dia 26 de março do presente ano, com início às 21h00 e término às 06h00 do dia 

seguinte, nas instalações da Junta de Freguesia, Estrada de Brinches, em Pias (Doc. 3128 de 2022.02.25). 

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. 

Informam ainda, que o pedido vem acompanhado de declaração da Junta de Freguesia de Pias, autorizando a 

realização do evento, naquele espaço, e com planta de evacuação. 

 

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 licença. 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão 

da licença de recinto improvisado, solicitada pela Comissão de Festas de Pias, para a realização de 

baile no dia 26 de março, nas instalações da Junta de Freguesia (Estrada de Brinches). --------------------- 
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9. Declaração de caducidade de licença anterior (licença administrativa) - Obra sita na Horta 

das Laranjeiras, em Serpa – Requerente: Carlos Manuel Varela Bettencourt 

 Através de informação datada de 24 de janeiro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa que se realizou entrevista com o requerente e técnico, no dia 20 de janeiro, tendo os mesmos 

sido informados que a segunda prorrogação do prazo de alvará de licença de construção n.º 42/2019 (para 

construção de “habitação” – alojamento local), terminou no dia 3 de março de 2021. 

Sendo intenção do requerente concluir a obra, o mais brevemente possível, foram os mesmos informados que, 

caso a obra se encontre numa fase avançada, poderão requerer a emissão de uma licença especial de obras 

inacabadas nos termos do artigo 88.º do RJUE, e, também, que poderão apresentar um novo processo, nos 

termos do artigo 72.º (Renovação), podendo ser utilizados os elementos do processo anterior, desde que o 

novo requerimento seja apresentado no prazo de 18 meses a contar da data da caducidade ou, se este prazo 

estiver esgotado, não existirem alterações de facto e de direito que justifiquem nova apresentação.  

Em ambas as situações será necessária a prévia declaração de caducidade da licença anterior.  

 

 

O requerente solicitou a declaração de caducidade da licença anterior, por parte da Câmara para que, logo que 

possível, possa requerer a emissão de uma licença de especial de obras inacabadas, nos termos do artigo 88.º 

do RJIUE, ou apresentar um novo processo, nos termos do artigo 72.º do RJUE (Renovação), para que possa 

dar continuidade à obra.  

 

Nos termos do n.º 3 do artigo 71.º do RJUE, a licença caduca:  

d) Se as obras não forem concluídas no prazo fixado na licença ou comunicação prévia, ou suas prorrogações, 

contado a partir da data de emissão do alvará ou do pagamento das taxas no caso da comunicação prévia.  

Conforme exposto no n.º 5 do artigo 71º do RJUE, “As caducidades previstas no presente artigo devem ser 

declaradas pela câmara municipal, verificadas as situações previstas no presente artigo, após audiência prévia 

do interessado”. 

 Deliberação  

Face ao exposto, de acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

nos termos do n.º 5 do artigo 71.º do RJUE, declarar a caducidade da licença anterior (licença 

administrativa), respeitante ao processo de obras, para o prédio urbano designado “Horta das 

Laranjeiras”, na Rua da Fonte Santa, em Serpa. -------------------------------------------------------------------------------  

 

 

10. Declaração de caducidade de processo de licenciamento (licença administrativa) – 

Construção de casão agrícola no prédio denominado Quintinha, em Pias – Requerente: Casa 

Agrícola Monsager, Ldª  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 22 de fevereiro do corrente 

ano, refere que se encontra expirado o prazo de 10 dias úteis, para a entidade requerente se pronunciar.  

Tinha a entidade requerente sido informada, através do nosso ofício de ref.ª 471, de 24-01-2022, que se 

encontrava ultrapassado o prazo de um ano, para requerer a emissão do alvará de licença de construção, 

estipulado em nosso anterior ofício de ref.ª 8756, de 02-12-2019, assim como a prorrogação de prazo concedida 

também por um ano, com base no n.º 2 do artigo 76.º do RJUE, e concedido o prazo de 10 dias úteis, para se 

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

cumprimento do princípio de audiência de interessados.  
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De acordo com o ponto 2, do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

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

realização de obras de urbanização, bem como a licença para a realização das operações urbanísticas 

previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, caducam, no caso da licença, se no prazo de um 

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

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

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

Conforme exposto no ponto 5 do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, “As caducidades previstas no presente artigo 

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

audiência prévia do interessado.”  

Assim, e nestes termos, propõem que seja declarada a caducidade do processo de licenciamento (licença 

administrativa). 

 Deliberação  

Face ao exposto, de acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

nos termos do n.º 5 do artigo 71.º do RJUE, declarar a caducidade do processo de licenciamento (licença 

administrativa), respeitante à construção de um casão agrícola, no prédio misto denominado 

“Quintinha”, sito no artigo rústico 19, da secção L, da freguesia de Pias. ------------------------------------------ 

 

 

11. Propostas de revogação da atribuição do lote n.º 12 e atribuição do lote 5 da 2.ª fase da Zona 

de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento 

A Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em 7 do corrente mês de março, informa que o lote 12 da 2ª fase 

da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São de Bento, inscrito na matriz predial sob o artigo 3114, 

União de freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, com a Descrição na Conservatória do Registo 

Predial nº5311/20170216, com área de 704,00m2 e área de construção de 200m2, foi atribuído em reunião do 

Órgão Executivo em 8 de setembro de 2021, ao empresário em nome individual Fábio André Quaresma Pica,  

para a construção de uma unidade de lavagem, polimento enceramento e pintura de automóveis.  

O empresário está a laborar em Vila Nova de São Bento e a construção na Zona de Atividades Económicas 

permitirá melhorar as condições de trabalho e criar dois a três postos de trabalho, a juntar ao posto de trabalho 

do empresário. O investimento previsto é de 100m€, com recurso a financiamento bancário de 60% do valor de 

investimento. 

O empresário informou agora, através de e-mail datado de 21 de fevereiro de 2022, que necessita para o 

desenvolvimento do projeto, de uma maior área de construção, solicitando a permuta do lote atribuído pelo lote 

nº 5, ambos da segunda fase. 

Analisado o pedido e tendo em conta que o lote nº 5 está disponível, propõe-se: 

 - Que seja revogada a deliberação proferida em reunião do Órgão Executivo, realizada em 8 de setembro de 

2021, respeitante à atribuição ao empresário em nome individual Fábio André Quaresma Pica, do lote 12 da 2ª 

fase da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento, prédio inscrito na matriz predial urbana 
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sob o artigo 3114, União de freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, com a Descrição 

Conservatória do Registo Predial nº5311/20170216, com área de 704,00m2 e área de construção de 200m2, 

por conveniência de cessação dos efeitos desse ato; 

- Que seja atribuído o lote 5 da 2ª fase da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento com a 

área de 880m2, e área de construção de 660m2, inscrito na matriz sob artigo urbano 3107, descrito sob o 

nº5304/20170206, tendo como referência o preço de 0,30 euros por m2 aprovado para venda dos lotes de 

terreno, sendo o valor de venda do lote de 264,00 euros. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse que se sente abertura por parte do Executivo e disponibilidade para resolver 

estas questões dos lotes, permitindo um avanço mais rápido dos processos e neste caso concreto, sendo o 

projeto de um jovem e tendo em vista a criação de mais postos de trabalho, pode também servir de incentivo a 

outros jovens do concelho, permitindo a sua fixação e combatendo assim o despovoamento. 

 

O Sr. Presidente disse que sempre tem sido politica da Câmara Municipal de Serpa, tentar o mais possível, 

responder às expectativas dos empresários, nomeadamente através da atribuição de lotes, embora por vezes, 

nos deparemos com algumas dificuldades para satisfazer a procura, mas tentamos sempre arranjar uma 

solução e essa tem sido a postura ao longo dos anos. -------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais interveio para questionar sobre a segunda fase da zona de atividades económicas 

de Vila Nova de S. Bento, no sentido de saber para quando está previsto o inicio das obras de infraestruturas, 

para permitir aos empreendedores a instalação das suas empresas, tendo o Sr. Presidente informado que, 

neste momento, já está a ser elaborado o projeto de eletricidade e está também a ser analisado com a AGDA, 

a criação de um novo abastecimento de água alternativo e a criação de uma estação elevatória para essa zona. 

Estamos a trabalhar no sentido de conseguir concretizar, o mais rapidamente possível, as referidas 

infraestruturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho acrescentou que, o trabalho com a AGDA tem como objetivo, concretizar a 

adução à zona de atividades económicas; também já se contratualizaram os projetos de eletricidade; está a ser 

analisada a possibilidade de se instalar uma estação elevatória para a adução dos efluentes para as 

infraestruturas da primeira fase. Aquando da atribuição dos lotes, para o Sr. Fábio Pica e para o Sr. Rogério, 

foi acordado com eles, que durante este período, iriam tratar da documentação necessária e formalizar os 

pedidos de viabilidade económica e, enquanto eles faziam esse trabalho burocrático e de captação de 

investimento, a autarquia assumia o compromisso de infraestruturar a segunda fase do loteamento, para que 

depois se pudessem instalar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais falou ainda sobre as infraestruturas da primeira fase, nomeadamente sobre a 

necessidade de concluir os passeios junto aos pavilhões das empresas. -------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, e nos termos do artigo 23.º n.º 1 e 2, alínea m) e artigo 33.º alíneas g) 

e ff) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a 

deliberação proferida em reunião do Órgão Executivo, realizada em 8 de setembro de 2021, respeitante 
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à atribuição ao empresário em nome individual Fábio André Quaresma Pica, do lote 12 da 2ª fase da 

Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento, prédio inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 3114, União de freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, com a Descrição 

Conservatória do Registo Predial nº5311/20170216, por conveniência de cessação dos efeitos desse 

ato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, atribuir a Fábio André Quaresma Pica, o lote 5 da 2ª fase da Zona 

de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento, com a área de 880m2, e área de construção de 

660m2, inscrito na matriz sob artigo urbano 3107, descrito sob o nº 5304/20170206, tendo como 

referência o preço de 0,30 euros por m2 aprovado para venda dos lotes de terreno, sendo o valor de 

venda do lote de 264,00 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Alienação do lote de terreno n.º 45 da Zona Industrial de Serpa 

A Divisão de administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em informação datada de 8 

do corrente mês de março, na sequência de deliberação de câmara proferida em reunião realizada em 19 de 

janeiro do corrente ano, respeitante à atribuição do lote 45 da 2ª fase do Loteamento da Zona Industrial de 

Serpa, solicita a retificação da área do lote e indicação do preço de venda. 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e ao abrigo do disposto no artigo 33.º nº 1 g) do Regime Jurídico das 

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

unanimidade, alienar à empresa Vareia e Paixão Lda., o lote de terreno n.º 45, sito no Loteamento da 

Zona Industrial de Serpa, 2ª fase, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 4002, União das 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa 

sob o n.º 3710/20130520, com a área de 712,68m2, pelo preço de € 0,30 m2, que se traduz em 213,80€ 

(duzentos e treze euros e oitenta cêntimos), destinado à construção de uma unidade de produtos de 

pastelaria, ficando a compradora obrigada ao cumprimento das cláusulas para a aquisição  dos lotes 

de terreno, sitos nas zonas de atividades económicas, previstas no Código de Regulamentos e  

Posturas  do Município de Serpa, em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

13. Relatório de Avaliação do Direito de Oposição relativo a 2021 

Foi enviado a todos os eleitos, para apreciação, o Relatório de Avaliação do direito de Oposição, relativo ao 

ano de 2021, de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98 de 26 de maio. 

De acordo com a referida legislação, os relatórios elaborados pelos órgãos executivos das autarquias locais, 

até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, serão enviados aos titulares do direito de 

oposição e publicados no Boletim Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 
Sobre este assunto, interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais para fazer referência à parte respeitante aos titulares 

do direito de oposição que, por se tratar de um ano em que se realizaram eleições autárquicas, as forças 

politicas da oposição são diferentes e na sua opinião, deveria ficar indicado os partidos e respetivos eleitos de 
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cada órgão autárquico, no período de 1 de janeiro de 2021 até à data de realização das eleições e também o 

mesmo tipo de informação, para o período após as eleições, até 31 de dezembro de 2021.  

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão também interveio, para dizer que concorda com a proposta apresentada pela 

Vereadora Paula para a indicação das forças politicas da oposição, no período antes e após as eleições 

autárquicas e fez ainda referência à indicação que consta do relatório, sobre a disponibilização do gabinete aos 

vereadores da oposição, com os meios logísticos necessários à sua atividade. Contudo, solicita informação 

sobre a aquisição de computadores pessoais, para o atual mandato. ------------------------------------------------------ 

 

Considerando que os dois vereadores do PS dispõem dos computadores que transitaram do anterior mandato, 

o Sr. Presidente informou que irá verificar a situação, no que diz respeito ao computador para a vereadora do 

CHEGA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Com o acordo de todos os eleitos, o assunto será agendado para a próxima reunião da Câmara 

Municipal, com as alterações sugeridas, no que se refere aos titulares do direito de oposição. ------------ 

 

 

14. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2022 

O Conservatório Regional do Baixo Alentejo, através de email datado de 30 de dezembro de 2021, solicita a 

comparticipação financeira desta autarquia, relativa ao ano de 2022, no valor de 4.800,00€, correspondendo a 

doze tranches de 400,00€ e informam ainda que foi aprovada, por unanimidade, na reunião da Assembleia 

Geral de 23 de dezembro de 2021, a lista proposta pelo Conselho de Administração, para a eleição dos Corpos 

Sociais, para o quadriénio 2022-2025: 

 
 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade proceder à transferência para o Conservatório Regional 

do Baixo Alentejo, do valor de 4.800€ (quatro mil e oitocentos euros), correspondente à comparticipação 

anual desta autarquia, para o ano de 2022. 

A Unidade de Gestão Financeira, procedeu ao respetivo cabimento n.º 25574. ----------------------------------- 

 

 



                                                                                                                           Ata n.º 7/2022 – 16 de março 

 

13 
 

15. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo 2021/2022 – 

7.ª Fase 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 10 de março, do corrente ano, refere que 

em reunião de Câmara de 08/09/21 foi aprovado o Plano Municipal de Auxílios Económicos aos alunos do 1º 

ciclo do ensino básico, no âmbito das competências do município em matéria de Ação Social Escolar, e de 

acordo com as candidaturas formalizadas dentro do período de inscrição, que decorreu entre 1 de junho e 08 

de agosto de 2021. 

 

À data, foram formalizados novos pedidos de apoio, de acordo com o mapa indicado em anexo e cujo 

posicionamento dos alunos foi efetuado com base no escalão do abono de família em que estão integrados, 

conforme determina o despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho, com as alterações introduzidas pelo Despacho 

nº 5296/2017, de 16 de julho e Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho. 

Para atribuição deste apoio a Unidade de Gestão Financeira estabeleceu os cabimentos com os nºs 

sequenciais: 

 

 Apoio para refeições: 24325; 

 Apoio para material escolar: 24326. 

Face ao exposto, apresenta-se documento denominado por 7ª fase, para apreciação e deliberação.  

        

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 

  

Nome do Aluno Ano 
escolaridade 

Escalão Valor apoio 
diário 

refeições 

Valor apoio em 
material escolar 

(Kit) 

Observações 

Escola Básica 
de Serpa 

Rafael Filipe Pereira Balona 2º B 0,95 € 8,00 € o aluno veio transferido 
nesta data de outro 
concelho 

Escola Básica 
de Vales 
Mortos 

Tomás André Fernandes 
Gonçalves 

2º B 0,95 € 8,00 € O Instituto de Segurança 
Social procedeu à 
reavaliação do escalão do 
abono de família tendo 
alterado do 3º para o 2º 
escalão 

 

 Deliberação 
O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir os auxílios económicos aos alunos do 1ºciclo 
do ensino básico, constantes do quadro acima indicado, de acordo com informação do Gabinete de 
Ação Social e Educação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

16. Certificação de nome de ruas no concelho 

A Chefe da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 10 do corrente mês 

de março, refere que, por forma a facilitar a emissão de certidões toponímicas, sem que seja constantemente 

necessário remeter para reunião de câmara, a certificação de nomes de ruas de forma esporádica, foi efetuado 

um levantamento de todos os aglomerados urbanos e das ruas que atualmente não se encontram certificadas. 

Assim, foram elaboradas as seguintes plantas dos aglomerados com a identificação das ruas não certificadas, 

por forma a que sejam as mesmas certificadas em reunião de Câmara: 
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VALE DE VARGO  

 
 

Legenda Morada Localidade 

1 Rua das Sete Casas Vale de Vargo 

2 Rua Professor Joaquim António Caetano Vale de Vargo 

3 Rua do Mercado Vale de Vargo 

4 Travessa dos Cravos Vale de Vargo 

5 Rua da Revolução Vale de Vargo 

6 Rua Pedro Soares Vale de Vargo 

7 Rua Maria dos Reis Vale de Vargo 

8 Rua da Revolução Vale de Vargo 

9 Largo Jerónimo Toucinho Vale de Vargo 

10 Rua Maria Luisa C. Dias Vale de Vargo 

11 Rua da Quinta Vale de Vargo 

12 Travessa 25 de Abril Vale de Vargo 

13 Travessa da Revolução Vale de Vargo 

14 Travessa 1.º de Maio Vale de Vargo 

15 Travessa dos Lagares Vale de Vargo 

16 Rua dos Cravos Vale de Vargo 

17 Rua da Boa Esperança Vale de Vargo 

18 Rua de São Sebastião Vale de Vargo 

19 Beco António C. Coelho Vale de Vargo 
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PIAS 

 

 

Legenda Morada Freguesia 

1 Rua Luís de Camões Pias 

2 Rua da Vista Alegre Pias 

3 Rua de Vale de Vargo Pias 

4 Rua das Bicas Pias 

5 Travessa das Bicas Pias 

6 Rua da Pedreira Pias 

7 Rua da República Pias 

8 Rua da Boavista Pias 

9 Travessa 5 de Outubro Pias 

10 Rua João de Deus Pereira Gonçalves Pias 

11 Azinhaga do Montão Pias 

12 Rua Ferreira de Castro Pias 

13 Rua Nova do Camago Pias 

14 Rua da Ilha Pias 

15 Rua de S. Bento Pias 

16 Rua dos Mouros Pias 

17 Beco do Monte Acima Pias 

18 Travessa Aniceto Rosário Pias 

19 Beco de Goa Pias 
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20 Travessa de S. Pedro Pias 

21 Rua Pedro Alvares Cabral Pias 

22 Rua Gil Vicente Pias 

23 Largo Nuno Álvares Pereira Pias 

24 Beco dos Castelhanos Pias 

25 Rua Santa Luzia Pias 

26 Rua 1.º de Dezembro Pias 

27 Rua de S. Luís Pias 

28 Rua António José de Almeida Pias 

29 Rua Alegre Pias 

30 Largo do Ribeirinho Pias 

31 Rua da Zurreira Pias 

32 Rua de Brinches Pias 

33 Rua do Chiadinho Pias 

34 Rua do Botelhão Pias 

35 Rua Álvaro Cunhal Pias 

36 Rua do Botelhão Pias 

37 Travessa 1º de Maio Pias 

38 Rua 1.º de Maio Pias 

39 Rua Avante Pias 

40 Largo S. João Pias 

41 Rua da Pipa Pias 

42 Largo de Santo António Pias 

43 Beco da Cacheira Pias 

44 Rua Alves Redol Pias 

45 Largo 5 de Outubro Pias 

46 Caminho de Baixo Pias 

47 Loteamento Eira da Máquina Pias 

48 Travessa do Emigrante Pias 

49 Rua do Emigrante Pias 

50 Travessa de Santo António Pias 

51 Beco Esquerdo Pias 

52 Beco Direito Pias 

53 Travessa dos Mandamentos Pias 

54 Rua do Passo Pias 

55 Rua Guarda Marinha António Rodrigues Janeiro Pias 

56 Rua do Outeiro Pias 

57 Estrada de Belmeque Pias 

58 Travessa do Ultramar Pias 

59 Rua do Ultramar Pias 

60 Travessa de S. Sebastião Pias 

61 Rua do Prego Pias 

62 Travessa do Prego Pias 

63 Azinhaga do Telheiro Pias 
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64 Largo D. Carlos I Pias 

65 Rua de S. Pedro Pias 

66 Azinhaga da Canada Pias 

67 Travessa do Castelo Pias 

68 Travessa do Camago Pias 

69 Azinhaga do Reduto Pias 

70 Travessa do Passeio Pias 

 

 

VILA VERDE DE FICALHO 

 

 

Legenda Morada Localidade 

1 Rua Nova do Outeiro Vila Verde de Ficalho 

2 Rua de São Jorge Vila Verde de Ficalho 

3 Rua das Amendoeiras Vila Verde de Ficalho 

4 Avenida da Figueira Vila Verde de Ficalho 

5 Travessa dos Hortos Vila Verde de Ficalho 

6 Rua dos Cantadores Vila Verde de Ficalho 

7 Rua da Fonte Velha Vila Verde de Ficalho 

8 Largo Amilcar Pinto Vila Verde de Ficalho 

9 Travessa do Forno Vila Verde de Ficalho 

10 Travessa da Cerca Vila Verde de Ficalho 
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11 Rua Nova do Carrascalão Vila Verde de Ficalho 

12 Azinhaga Poço da Fonte Vila Verde de Ficalho 

13 Travessa da Azinhaga Vila Verde de Ficalho 

14 Rua do Rossio Vila Verde de Ficalho 

15 Travessa do Cercado Vila Verde de Ficalho 

16 Rua dos Moinhos Vila Verde de Ficalho 

17 Travessa do Sabugo Vila Verde de Ficalho 

18 Travessa da Hortinha Vila Verde de Ficalho 

19 Beco do Barranco Vila Verde de Ficalho 

20 Rua da Ladeira Vila Verde de Ficalho 

21 Travessa do Campo Vila Verde de Ficalho 

22 Rua da Fábrica Vila Verde de Ficalho 

23 Rua Nova Vila Verde de Ficalho 

24 Rua dos Moinhos Vila Verde de Ficalho 

25 Travessa Pequena Vila Verde de Ficalho 

26 Rua de Arouche Vila Verde de Ficalho 

27 Travessinha da Igreja Vila Verde de Ficalho 

28 Travessa do Calvário Vila Verde de Ficalho 

29 Becos do Carril Vila Verde de Ficalho 

30 Travessa Estreita Vila Verde de Ficalho 

31 Rua do Lazareto Vila Verde de Ficalho 

32 Avenida 25 de Abril Vila Verde de Ficalho 

33 Travessa de São Jorge Vila Verde de Ficalho 

34 Rua Pedra de Aronche Vila Verde de Ficalho 

35 Rua do Calvário Vila Verde de Ficalho 

36 Bairro D. Margarida Guerra Valente Vila Verde de Ficalho 

37 Praça Conde Ficalho Vila Verde de Ficalho 

38 Travessa do Bairro Vila Verde de Ficalho 

39 Beco Pedra de Aronche Vila Verde de Ficalho 

40 Rua das Salésias Vila Verde de Ficalho 

41 Rua Nova do Carril Vila Verde de Ficalho 

42 Terreiro das Palmeiras Vila Verde de Ficalho 

43 Rua da Bica Vila Verde de Ficalho 
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VILA NOVA DE S.BENTO 

 

 

Legenda Morada Localidade 

1 Rua do Poço da Aldeia Vila Nova de S. Bento 

2 Travessa da Igreja Vila Nova de S. Bento 

3 Travessa da Bica Vila Nova de S. Bento 

4 Rua do Rossio Vila Nova de S. Bento 

5 Travessa Dª Maria do Carmo Horta Barroso Vila Nova de S. Bento 

6 Rua do Outeiro Vila Nova de S. Bento 

7 Rua de Frei Bento Vila Nova de S. Bento 

8 Rua da Lagoa Vila Nova de S. Bento 

9 Rua do Saco Vila Nova de S. Bento 

10 Rua dos Bacelos Vila Nova de S. Bento 

11 Largo dos Madalenos Vila Nova de S. Bento 

12 Rua de Mértola Vila Nova de S. Bento 

13 Rua de Fora Vila Nova de S. Bento 

14 Rua do Poço da Aldeia Vila Nova de S. Bento 

15 Rua das Flores Vila Nova de S. Bento 

16 Rua do Penedo Gordo Vila Nova de S. Bento 

17 Beco dos Madalenos Vila Nova de S. Bento 

18 Rua da Indústria Vila Nova de S. Bento 

19 Rua 25 de Abril Vila Nova de S. Bento 
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20 Rua Larga do  Monte Poço Vila Nova de S. Bento 

21 Rua do Bairro Alto Vila Nova de S. Bento 

22 Rua do Barranco dos Homens Vila Nova de S. Bento 

23 Rua do Chafariz Vila Nova de S. Bento 

24 Rua Poente Vila Nova de S. Bento 

25 Rua dos Escondidos Vila Nova de S. Bento 

26 Travessa do Monte Poço Vila Nova de S. Bento 

27 Travessa do Lagar Vila Nova de S. Bento 

28 Rua de São Bento Vila Nova de S. Bento 

29 Travessa do Farto Vila Nova de S. Bento 

30 Largo do Rossio Grande Vila Nova de S. Bento 

31 Largo da Batalha Vila Nova de S. Bento 

32 Loteamento da Rochinha Vila Nova de S. Bento 

33 Bairro Pré-Fabricado Vila Nova de S. Bento 

34 Caminho Municipal 1052 Vila Nova de S. Bento 

35 Travessa D. Maria do Carmo Horta Barroso Vila Nova de S. Bento 

36 Loteamento do Rabo de Toureiro Vila Nova de S. Bento 

37 Zona das Actividades Económicas Vila Nova de S. Bento 

38 Rua de Paimôgo Vila Nova de S. Bento 

39 Bairro 1º de Maio Vila Nova de S. Bento 

40 Rua A Vila Nova de S. Bento 

41 Rua B Vila Nova de S. Bento 

42 Rua da Igreja Vila Nova de S. Bento 

43 Bairro do Património Vila Nova de S. Bento 

44 Bairro 25 de Abril Vila Nova de S. Bento 

45 Loteamento do Rabo de Toureiro Vila Nova de S. Bento 

46 Travessa do Monte Poço Vila Nova de S. Bento 
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BRINCHES 

 

 

Morada Localidade Legenda 

Rua do Outeiro Brinches 1 

Rua Dr. Quintino Brinches 2 

Rua do Calvário Brinches 3 

Rua da Cruz Brinches 4 

Rua Augusta Brinches 5 

Travessa dos Gaguinhos Brinches 6 

Travessa do Parreiral Brinches 7 

Rua do Norte Brinches 8 

Rua da Pouca Força Brinches 9 

Rua de Pedrogão Brinches 10 

Travessa da Rua Longa Brinches 11 

Travessa das Madeiras Brinches 12 

Rua do Hospital Brinches 13 

Estrada Mariano Lopes Brinches 14 

Rua de Santo António Brinches 15 

Travessa do Adro Brinches 16 

Rua do Valinho Brinches 17 

Rua Nova do Outeiro Brinches 18 

Ladeira do Outeiro Brinches 19 
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Travessa da Padaria Brinches 20 

Travessa do Lagar Brinches 21 

Rua Alto dos Guizos Brinches 22 

Rua dos Gaguinhos Brinches 23 

Praça 25 de Abril Brinches 24 

Bairro de Nossa Senhora Brinches 25 

Rua da Talisca Brinches 26 

Travessa do Alto Pina Brinches 27 

Rua do Alto Pina Brinches 28 

Rua das Teimas Brinches 29 

Rua do Celeiro Brinches 30 

Travessa do Outeiro Brinches 31 

Rua do Poço Bom Brinches 32 

Travessa Professora Maria da Cruz Brinches 33 

Rua da Ladeira Brinches 34 

Travessa do Vale Brinches 35 

Rua Acima Brinches 36 

Rua dos Castelos Brinches 37 

Beco dos Castelos Brinches 38 

Travessa da Capa Rota Brinches 39 

Largo do Adro Brinches 40 

Largo 5 de Outubro Brinches 41 

Largo Palma Santos Brinches 42 

Rua 1.º de Maio Brinches 43 

Praça da República Brinches 44 

Bairro de Nossa Senhora Brinches 45 
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VALES MORTOS 

 

 

Morada Localidade Legenda 

Travessa do Centro Vales Mortos 1 

Rua Dr. Quirino Mealha Vales Mortos 2 

Rua da Aldeia Vales Mortos 3 

Rua de Serpa Vales Mortos 4 

Rua de Paimôgo Vales Mortos 5 

Rua das Pedras Vales Mortos 6 

Rua da Ladeira Vales Mortos 7 

Rua da Escola Vales Mortos 8 
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SANTA IRIA 

 

 

Morada Localidade Legenda 

Rua da Parreira Santa Iria 1 

Rua da Cultura Santa Iria 2 

Rua das Piçarrinhas Santa Iria 3 

Travessa do Lazareto Santa Iria 4 

Rua do Lazareto Santa Iria 5 

Rua das Fontes Santa Iria 6 

Monte Salvado Santa Iria 7 

Rua dos Emigrantes Santa Iria 8 

Estrada da Mina de S. Domingos Santa Iria 9 

Sítio da Hortinha Santa Iria 10 

Rua da Igreja Santa Iria 11 

Rua da Escola Velha Santa Iria 12 

Rua 25 de Abril Santa Iria 13 

Terreiro da Parreira Santa Iria 14 

Monte da Coutada Santa Iria 15 
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A-DO-PINTO 

 

 

 

 

 

 Deliberação 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, certificar os arruamentos, acima descritos, respeitantes 

a Vale de Vargo, Pias, Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de S.Bento, Brinches, Vales Mortos, Santa Iria e 

A-do-Pinto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Vistoria ao paramento exterior da Zona 1 das muralhas do Castelo de Serpa, ao abrigo do 

artigo 37.º do Decreto Lei n.º 124/2006, de 26 de junho  
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 Intervenções 

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão pergunta qual o motivo desta vistoria, se se tratou de alguma 

denúncia e porque motivo foi efetuada apenas na Zona 1 e para quando se prevê uma vistoria em todas as 

zonas da muralha e lembra o relatório/avaliação de diagnóstico que já solicitou numa anterior reunião, sobre o 

estado das muralhas e aqueduto do castelo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente informa que esta vistoria na Zona 1 foi efetuada, na sequência do conhecimento de que teria 

existido uma queima junto dessa zona das muralhas e relativamente ao relatório de toda a zona das muralhas 

está quase concluído e brevemente será enviado aos eleitos. Acrescenta ainda, que temos estado a diligenciar 

junto da Direção Regional de Cultura e das entidades competentes, uma vez que a Câmara não tem os meios 

técnicos nem a competência necessária e consideramos que é importante ter o conhecimento pleno da situação 

estrutural da muralha, também para segurança das pessoas que residem nessas zonas. ---------------------------- 
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A Sr.ª Vereadora Ana Moisão perguntou ainda, em relação à transferência de competências para as autarquias, 

em que situação irão ficar estes monumentos, se também serão mais um encargo para a Câmara, tendo o Sr. 

Presidente respondido que neste momento ainda não estão transferidas essas competências, mas o que já se 

verifica, é que por parte da Direção Regional de Cultura existe sempre disponibilidade para colaboração em 

termos de candidaturas e emissão de pareceres, mas nunca existem verbas e são sempre os municípios que, 

na maioria dos casos, têm que assumir as despesas. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito.  

 

 

18. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16 de dezembro, ao prédio sito na Rua 

Jogo dos Paus, n.º 40 e 48, em Pias – Requerente: Teresa Jesus Ataíde Moita 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a câmara municipal pode a todo o tempo, 

oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de conservação 

necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. Após deslocação ao local, na 

sequência do requerimento de Teresa de Jesus Ataíde Moita, os Serviços Técnicos da Divisão da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 24 de fevereiro de 

2022: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito.  
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19. Destaque de parcela do prédio sito na Rua do Rossio, n.º 16 em Vila Nova de S.Bento – 

Requerente: Panificadora Vilanovense, Ldª 

1 – Prédio original – prédio urbano sito na Rua do Rossio, n.º 16, em Vila Nova de São Bento, com a área total 

de 148 m2, com a matriz urbana n.º 1555, da (extinta) Freguesia de Vila Nova de São Bento, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 3047/20020418 e seguinte composição: área coberta de 

21,70 m2 e área descoberta de 126,30 m2. e as seguintes confrontações: norte, Avenida da Liberdade; sul, 

Rua do Rossio; nascente, António do Carmo Galamba; poente, António Soares Carapinha.  
(Nota: as áreas acima descritas foram apresentadas pelo técnico responsável pelo pedido de certidão de destaque de parcela, 

verificando-se que a área total é superior à área total registada na CRPSerpa de 132,00 m2)  

 

2 – Parcela a destacar – parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 79,40 m2 e seguinte 

composição: área descoberta de 79,40 m2. e as seguintes confrontações: norte, prédio original; sul, Rua do 

Rossio; nascente, António do Carmo Galamba; poente, António Soares Carapinha.  

 

3 – Parcela sobrante – parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 68,60 m2 e seguinte 

composição: área coberta de 21,70 m2 e área descoberta de 46,90 m2. e as seguintes confrontações: norte, 

Avenida da Liberdade; sul, prédio original; nascente, António do Carmo Galamba; poente, António Soares 

Carapinha.  

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

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

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

pois reúne os requisitos do destaque de parcela, dentro do aglomerado urbano de Vila Nova de São Bento, de 

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

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, dado que é possível proceder-se a 

destaques de parcela dentro do perímetro urbano, desde que as duas parcelas resultantes do destaque 

confrontem com arruamentos públicos.  

 

De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo:  

- Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos aí referidos 

por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior;  

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.º 5 e 6 devem ser 

inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser licenciada ou 

comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas;  

- O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstas da 

observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos 

municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições de utilidade 

pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património cultural imóvel (…). 
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20. Constituição em regime de propriedade horizontal, do prédio sito no Beco ou Largo dos 

Madalenos, n.º 3-A, 3-B e 5 em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Marta Isabel Velhinho de 

Aguiar 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 3 de março 

do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de Propriedade 

Horizontal do prédio urbano, sito no Beco ou Largo dos Madalenos, n.ºs 3-A, 3-B e 5, em Vila Nova de São 

Bento, inscrito na matriz urbana com o n.º 3193, da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de 

Vargo, concelho de Serpa, e descrito na conservatória do registo predial de Serpa sob o n.º 5473/20211029, 

com a área total de 226,77 m2 e seguinte composição: área coberta 214,83 m2; área de descoberta 11,94 m2; 

pisos 2.  

O prédio é composto por um estabelecimento de comércio/serviços, áreas para arrumos e quintal, que se 

desenvolvem no rés-do-chão, e por uma “habitação”, que se desenvolve no 1º andar, com acesso pelo rés-do-

chão, perfazendo três frações autónomas, distintas, independentes e isoladas entre si, todas com saída para a 

via pública, reunindo as condições para ser submetido ao regime de propriedade horizontal, conforme as 

frações que se descrevem:  

 

Fração A – Constituída por rés-do-chão e 1.º andar, destinada a habitação, tipologia T4, com entrada pelo 

número de polícia 3-A do prédio urbano sito no Beco ou Largo dos Madalenos, em Vila Nova de São Bento, 

composta, no rés-do-chão, por um hall de entrada e, no 1.º andar, por uma zona de circulação, uma sala, quatro 

quartos, uma cozinha, uma despensa e duas instalações sanitárias.  

Esta fração tem a área total de 161,68 m2 e uma área coberta de 161,68 m2. E a seguinte permilagem: 492 ‰. 

 

Fração B – Constituída por rés-do-chão, destinada a comércio/serviços, com entrada pelo número de polícia 5 

do prédio urbano sito no Beco ou Largo dos Madalenos, em Vila Nova de São Bento, composta por uma zona 

de clientes, um gabinete, um escritório, três zonas de arrumos, uma zona de circulação, uma zona de espera, 

uma zona de servidor e um quintal.  

Esta fração tem a área total de 125,72 m2, uma área coberta de 113,78 m2 e uma área descoberta de 11,94 

m2. E a seguinte permilagem: 241 ‰.  

 

Fração C – Constituída por rés-do-chão, destinada a arrumos, com entrada pelo número de polícia 3-B do 

prédio urbano sito no Beco ou Largo dos Madalenos, em Vila Nova de São Bento, composta por duas zonas 

de arrumos.  

Esta fração tem a área total de 87,24 m2 e uma área coberta de 87,24 m2. E a seguinte permilagem: 267 ‰.  

São comuns às frações A, B e C o solo, a estrutura do edifício, o próprio telhado e as instalações gerais de 

água, eletricidade e semelhantes, conforme definido no artigo 1421.º do Código Civil.  

As frações autónomas A, B e C constituem unidades independentes, distintas e isoladas entre si, comunicando 

diretamente com o exterior preenchendo, por conseguinte, os requisitos dos artigos 1414.º e 1415.º do Código 

Civil. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Ata n.º 7/2022 – 16 de março 

 

37 
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21. Constituição em regime de propriedade horizontal, do prédio sito na Rua de Santo António, 

n.º 49 em Serpa – Requerente: Humberto Cassiano da Silva Pereirinha 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 9 de março 

do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição em regime de 

Propriedade Horizontal, do prédio urbano sito na Rua de Santo António, n.º 49, em Serpa, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 1469/20020620, e inscrito na matriz predial sob o artigo 

n.º 2159, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito com Área Total de 98,20 m2 e 

Área Coberta de 98,20 m2.  

 

Fração A: Rés-do-Chão, com entrada pelo n.º 49 da Rua de Santo António, em Serpa, destinada a Habitação, 

de Tipologia T1, composta por: 1 Quarto, 1 Cozinha, 1 Sala comum, 1 Instalação Sanitária, 1 despensa, 1 área 

de circulação, e 1 Arrumos:  

Área Bruta de Construção: 78,65 m2  

Área Útil: 72,82 m2  

Área Dependente: 0,00 m2  

 

Fracção B: 1º Andar, com entrada pelo n.º 49 da Rua de Santo António, em Serpa, destinada a Habitação, de 

Tipologia T2, composta por: 2 Quartos, 1 Cozinha, 1 Sala comum, 1 Instalação Sanitária, 1 despensa, 1 

marquise e 1 varanda:  

Área Bruta de Construção: 78,50 m2  

Área Útil: 56,76 m2  

Área Dependente: 6,07 m2  

Área Comum: área de acesso às duas frações: 6,95 m2  

São comuns às frações A e B: área de acesso comum, solo, cobertura e estrutura resistente.  

As frações autónomas A e B constituem unidades independentes, distintas e isoladas entre si, com área de 

acesso comum a comunicar diretamente com o exterior, preenchendo, por conseguinte, os requisitos dos 

artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil. 
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22. Movimento anual da rede escolar para 2022/2023 – Educação pré-escolar e 1.º ciclo do 

ensino básico – Ratificação  

Informa a Dirigente do Gabinete de Ação Social e Educação que, requereu a DGESTE ao município de Serpa 

(E/3156/2022 de 24 de fevereiro, que se pronunciasse sobre a eventual extinção, no ano letivo de 2022/2023, 

e à semelhança das propostas apresentadas nos anos letivos transatos, dos estabelecimentos de ensino de 

pré-escolar e 1º ciclo de A-do-Pinto e do pré-escolar de Vales Mortos (situações que têm sido sempre 

acompanhadas da consternação das populações locais). 

Define a portaria 1181/2010 de 16 de novembro nos seus artigos 2º e 8º os procedimentos associados à criação 

e extinção destes estabelecimentos de ensino, cabendo ao município pronunciar-se no prazo de 10 dias 

equivalendo o silêncio “à aceitação tácita das propostas”. Nos termos do nº 3 do artigo 35º, da Lei 75/2013, de 

12 de setembro requer o assunto deliberação em sede de reunião de câmara. Para cumprimento dos prazos 

associados, a 2 de março, foram contatados os Agrupamentos de Escola nº 1 e nº2 para que se pronunciassem 

sobre a matéria em questão, tendo os mesmos emitido parecer desfavorável à pretensão da DGESTE. 

Posteriormente, foi o parecer remetido à entidade, sob pena do não cumprimento dos prazos associados (14 

de março) através do ofício 1247 de 4 de março de 2022, e conforme transcrição abaixo, e solicitam ao Órgão 

Executivo, a ratificação do mesmo: 

 

             

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

SUA REFERÊNCIA 

 

SUA COMUNICAÇÃO 

 

NOSSA REFERÊNCIA 

1247  / 2022  

DATA 

04/03/2022  

 

 

ASSUNTO:  Movimento Anual da Rede Escolar para 2022/2023 - Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico  

 

Em resposta á Vossa comunicação 1467/2022/DSRA-EMAG-UAGRE e consultados os Agrupamentos de Escola n.º 1 e 

n.º 2 de Serpa (pareceres em anexo), à semelhança dos anos letivos transatos, reiteramos a relevância destes níveis de 

ensino nas localidades de Vales Mortos e de A-do-Pinto. 

O número reduzido de alunos que frequentam as escolas referenciadas, por si só, não pode justificar a extinção ou o não 

funcionamento destes estabelecimentos de ensino. Caso isso viesse a concretizar-se, causaria grandes 

constrangimentos para alunos e respetivas famílias, nomeadamente porque: 

 

- São estabelecimentos de ensino que distam consideravelmente dos possíveis estabelecimentos de acolhimento, pelo 

que a deslocação dos alunos seria um fator negativo na qualidade de vida dos alunos em tão tenra idade e, 

consequentemente, no seu rendimento educativo, assim como, a impossibilidade no que concerne ao apoio familiar, no 

período de almoço e proximidade dos alunos e família à escola; 

- Alguns destes alunos já são transportados entre o local de residência e a escola, pelo que a mudança para outro 

estabelecimento de ensino iria aumentar os tempos de deslocação e custos financeiros associados; 

- Os edifícios escolares em causa reúnem boas condições de funcionamento, tendo o Município procedido recentemente 

às seguintes obras de beneficiação: 

Exma. Senhora 

Delegada Regional da Educação do Alentejo 

Dra. Maria João de Carvalho Charrua 

Rua Ferragial do Poço Novo, n.º 22  

 7002-208     Évora  
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Em A-do-Pinto:  

- Remodelação das instalações sanitárias do Pré-Escolar; 

- Execução de minicampo desportivo, dotado de condições de uso polivalente e destinado à prática desportiva de 

diversas modalidades, cujo valor da intervenção foi de 35.354,00€; 

- Apetrechamento informático na sala do Pré-Escolar e 1º Ciclo: substituição de equipamento informático e montagem 

de vídeo projetor; 

- Já em 2022 está perspetivada a requalificação do Parque Infantil, com sombreamento. 

 

Vales Mortos 

- Obras de beneficiação: intervenções nas casas de banho, remodelação das instalações elétricas, melhorias no 

pavimento e criação de espaço para refeições. 

- Em 2021, execução de minicampo desportivo, dotado de condições de uso polivalente e destinado à prática 

desportiva de diversas modalidades, requalificação do Parque Infantil e colocação de sombreamento. Estas 

intervenções tiveram um custo de investimento de 66.900,00€. 

 

Destacamos a grande importância atribuída pelas populações à instituição Escola nos lugares de A-do-Pinto e Vales 

Mortos enquanto pólos de desenvolvimento local e social, que dinamizam interações comunitárias entre alunos, famílias 

e restante comunidade, contribuindo para a fixação de população jovem e em idade ativa, numa região onde importa 

contrariar a desertificação e o isolamento populacionais. 

 

Informamos ainda estarem perspetivadas as seguintes intervenções: 

- Requalificação do Parque Infantil do Jardim de Infância de Vila Verde de Ficalho; 

- Requalificação do Espaço Exterior da Escola Básica n.º 2 de Vila Nova de S. Bento; 

- Construção do Parque Infantil da Escola Básica e Jardim de Infância de A-do-Pinto; 

 

- Requalificação do Espaço Exterior do Centro Escolar de Serpa: 

 Requalificação do Parque infantil; 

 Construção de minicampos de jogos para a prática de diversas modalidades desportivas. 

 

- Escola Básica de Pias: 

 Instalação da estrutura de ensombramento no Parque Infantil e construção do Parque de Calistenia. 

 

Face à data de receção do documento e prazo limite de emissão de parecer (10 de março de 2022), e atendendo a que 

a presente pronúncia carece de deliberação do Órgão Executivo, informamos que a mesma será ratificada em sede de 

reunião de câmara de 16 de março de 2022 e posteriormente remetida aos Vossos serviços, nos termos do n.º 3 do artigo 

35.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Serpa, 4 de março de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

(João Francisco Efigénio Palma) 

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente disse que já é recorrente este assunto ser analisado pela Câmara Municipal, pois todos os 

anos é solicitado o parecer sobre o encerramento destes estabelecimentos de ensino do pré-escolar e 1.º ciclo 
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em A-do-Pinto e pré-escolar de Vales Mortos e temos reiterado a mesma posição, contra esse encerramento, 

tal como as Direções dos Agrupamentos de Escolas que também se têm manifestado contra.  

Consideramos que é importante o seu funcionamento, como forma de combate à desertificação e por se tratar 

de pequenas localidades, é importante dar-lhes condições para que lá se fixem e criem os seus filhos e no caso 

de Vales Mortos, há crianças que já se têm que deslocar dos montes onde residem para frequentar a escola 

nessa localidade e se tivessem que vir para Serpa, ainda ficariam mais longe das suas famílias.  

Acrescenta ainda, que a Câmara recebeu o oficio da DGESTE com o pedido de pronuncia, no dia 3 de março, 

com indicação de resposta até ao dia 14 de março, sendo por isso, necessário proferir despacho, para posterior 

ratificação em reunião do Órgão Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Paula Pais para dizer que os vereadores sem pelouro também subscrevem essa 

posição e que já é habitual a Câmara ser ouvida sobre este assunto e está devidamente justificada a 

permanência do funcionamento destas escolas e compreendem a necessidade de ratificação, dado que os 

timings não permitiam a deliberação por parte do Órgão Executivo. -------------------------------------------------------- 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse que esta é uma situação muito delicada, porque parece que está sempre 

na eminência de poder acontecer esse encerramento e isso não pode acontecer e estamos todos de acordo 

que é fundamental a continuidade destas escolas nestas localidades e devemos sempre lutar contra o 

encerramento, por todos os problemas que já temos no interior e manifesta a sua total disponibilidade para 

apoiar no que for necessário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente lembrou ainda que a autarquia fez investimentos naquelas escolas, para que os alunos tenham 

as devidas condições e para que as pessoas também sintam que podem viver nessas localidades e os seus 

filhos podem frequentar essas escolas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interveio em seguida a Sr.ª Vereadora Odete Borralho e diz que o Ministério pede o parecer à autarquia, porque 

os municípios têm competência no pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, mas existe uma Portaria que 

define que, as salas de aulas com menos de 10 alunos devem encerrar. A autarquia, por enquanto, pode 

pronunciar-se, mas a qualquer momento, o Ministério pode entender encerrar estas salas sem que nós sequer 

tenhamos direito a fazer essa pronuncia. Daquilo que podemos fazer, temos feito, ou seja, manifestarmo-nos 

contra o encerramento destas salas e melhorar as condições destas escolas, mas a nível da Assembleia da 

República, considera que se deve fazer pressão junto dos grupos parlamentares e dar conhecimento destas 

situações porque, principalmente nos locais mais isolados, como é o caso de Vales Mortos, a situação do 

encerramento seria muito dramática, pois existem crianças que se têm que deslocar dos montes onde vivem e 

no caso do pré-escolar, com crianças de três anos, seria ainda mais difícil para elas e para as famílias, a sua 

deslocação para Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Interveio ainda o Sr. Vereador Tomé Panazeite para dizer que é de louvar as duas partes, ou seja, o Governo 

quando solicita às autarquias a sua pronuncia e vinculativa, como parece que tem sido e sempre que a autarquia 

assim o queira, faz com que estas escolas continuem abertas, como é desejo de todos. -----------------------------                                                                                                                                                            

 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 4 março, relativo ao 

ofício n.º 1247 remetido à DGESTE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares. ------------------------- 
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23. Aquisição de prédio urbano sito à Rua dos Canos nº 10, 24 e 26, em Serpa – Proposta de 

pagamento de prestação 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em dia 8 do corrente mês de 

março, informa que, na reunião da Câmara Municipal de 13/05/2020, foi deliberado, por unanimidade, adquirir 

o prédio urbano sito à Rua dos Canos, n.º 10, 24 e 26, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 1767/20080404 e inscrito na matriz predial urbana da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria) sob o artigo 1245, pelo valor global de 40 000,00€ (quarenta mil euros), à Associação “Sociedade 

Filarmónica de Serpa”, nas seguintes condições: 

- Com a celebração do contrato promessa de compra e venda: o pagamento de 5 000,00€; 

- Com a notificação do Banco à Associação para a liquidação antecipada do contrato de locação 

financeira e celebração da escritura de compra e venda: o pagamento de 34 000,00€; 

- Com a celebração da escritura de compra e venda do imóvel entre o Município e a Associação: o 

pagamento dos remanescentes 1 000,00€. 

Em conformidade com o deliberado, foi efetuado o pagamento inicial de 5 000,00€, ainda no mês de maio de 

2020.  

Sucede que, até à presente data e também por força das especiais circunstâncias vividas desde o inicio de 

2020, decorrentes do estado de pandemia e consequentes limitações à atividade normal das instituições, ainda 

não foi possível concluir junto do Millennium BCP, o processo para a liquidação antecipada do contrato de 

locação financeira. 

Em face ao exposto, propõe-se o pagamento de outra prestação, no idêntico montante de 5 000,00€, por conta 

e antecipação do preço final acordado. 

Em conformidade com o exposto e considerando que nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea g), do Anexo I, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de 

valor até 1000 vezes a RMMG, propõe-se para apreciação e deliberação pelo órgão executivo. 

 Deliberação 

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

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, efetuar o pagamento da prestação no montante de 

5000,00€ (cinco mil euros), à Sociedade Filarmónica de Serpa, por conta e antecipação do preço final 

acordado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

24. Pedido de apoio financeiro – Santa Casa da Misericórdia 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em 10 de março do corrente ano, informa que, a Santa Casa da 

Misericórdia de Serpa solicita apoio para a pintura da fachada da Igreja de Santo António, orçada em 6900 

euros + IVA. 

Ao abrigo da Lei 75/2013, nomeadamente dos seus artigos 4º, no que à prossecução do interesse público 

concerne; artigo 23º, alínea e) salvaguarda do património e artigo 33º, competências materiais da Câmara 

Municipal de Serpa, e na impossibilidade de realização dos trabalhos por administração direta, sugere-se o 

apoio sob a forma de subsídio à Santa Casa da Misericórdia de Serpa, mediante apresentação de fatura/recibo, 

até ao montante de 8487,00 euros (6900 euros + IVA), de acordo com o orçamento apresentado.  

Para o apoio referenciado, foi estabelecido o cabimento sequencial nº25565. ------------------------------------------- 
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 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente, dizendo que a Santa Casa da Misericórdia tem manifestado interesse 

em pintar a fachada da igreja, para dar outra visibilidade e melhorar o aspeto do local onde funciona o lar e 

decorridas algumas conversações, considerou-se que esta seria a melhor forma de apoiar e, entretanto, a 

Câmara também já apoiou com o asfaltamento de um caminho de acesso, desde a entrada até à zona da 

lavandaria, para facilitar a circulação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão questionou se a Diocese foi contactada sobre esta situação da pintura da igreja, 

tendo o Sr. Presidente respondido que a Santa Casa da Misericórdia utiliza todo o edifico (o convento de S. 

Francisco) com a devida autorização da Diocese e segundo informação da Santa Casa, a Diocese foi 

contactada e autorizou essa pintura da fachada da igreja.  

A Sr.ª Vereadora Ana disse ainda que é de louvar e ainda bem que há disponibilidade financeira da autarquia 

para apoiar e o edifico precisa de facto de ser pintado, mas o descartar de responsabilidades por parte da 

Diocese, não lhe parece bem, principalmente pelo facto da Igreja, como instituição, ter capacidade financeira.  

 

 Deliberação 

Face ao exposto e nos termos dos artigos 4º, 23.º alínea e) e 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio sob a forma de subsídio, à Santa Casa 

da Misericórdia de Serpa, para pintura da fachada da Igreja de Santo António, até ao montante de 

8.487,00 € (6 900,00€ + IVA), mediante apresentação de fatura/recibo. ------------------------------------------------ 

 

 

25.  Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 48 referente ao dia 15 de março 

de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 3.300.534,01€ (três milhões, trezentos mil, quinhentos e trinta 

e quatro euros e um cêntimo) e 56.694,81€ (cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e quatro euros e oitenta 

e um cêntimo), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ---------- 

 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, começou por intervir a Sr.ª Vereadora Paula Pais para colocar 

uma questão relacionada com o protocolo que foi aprovado para a exploração do bar do castelo, no sentido de 

saber se está prevista a data para abertura do bar, tendo o Sr. Presidente respondido que foi necessário fazer 

algumas intervenções no espaço destinado ao bar e aquisição de algumas sombrinhas para a zona da 

esplanada e serão as pessoas a quem foi entregue a exploração do bar que irão definir a data de abertura, mas 

irá verificar o assunto com os respetivos serviços da autarquia e posteriormente será prestada uma informação 

mais concreta sobre o ponto de situação deste processo. --------------------------------------------------------------------- 

 

A Srª. Vereadora Paula Pais perguntou ainda se já existem candidaturas para o concurso de exploração do Bar 

do Jardim Municipal de Serpa.  

O Sr. Presidente informou que a abertura do procedimento público foi esta semana e ainda não tem informação 

sobre eventuais candidaturas, pois o concurso é muito recente. ------------------------------------------------------------- 
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Seguiu-se o Sr. Vereador Tomé Panazeite que falou sobre o programa “Porta de Entrada”, destinado aos 

refugiados, para alojamento, por um período de 18 a 30 meses e pergunta se o nosso município está, ou prevê 

estar envolvido neste projeto. 

Relativamente à eletrificação da Serra de Serpa, na sequência dos contactos de alguns munícipes, e 

considerando o envolvimento da Câmara Municipal neste processo, pergunta qual foi o critério para a seleção 

das 25 casas e explorações agrícolas que foram abrangidas por este projeto; para quando está previsto o inicio 

de uma segunda fase de eletrificação daquela zona; o porquê da obrigatoriedade de ser sócio da Associação 

para beneficiar da baixada e de quem é a responsabilidade de efetuar o levantamento das moradias 

necessitadas, ou seja, quem define quais são as casas que têm direito e as que não têm. --------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder sobre o programa “Porta de Entrada”, informando que o 

município recebeu ontem, por parte da CCDRA, informação sobre esse programa, que tem a ver com 

alojamento, sendo paga a fatura, com apoio no arrendamento, de cerca de cinco euros o metro quadrado. O 

assunto foi logo encaminhado para os nossos serviços de Ação Social, que irão divulgar e trabalhar nesse 

programa, tal como se tem estado a trabalhar noutras ações de apoio aos refugiados da guerra na Ucrânia. 

Sobre a eletrificação da Serra de Serpa, que foi um protocolo assinado entre a Câmara, a Secretaria de Estado 

da Energia e a EDP, atual E-redes, diz que foi um trabalho dinamizado pela Associação de Moradores da Neta 

e do Pulo do Lobo e não houve seleção de candidatos, as pessoas aderiram voluntariamente e tentou-se dar 

resposta aos pedidos de adesão, sendo que houve por parte de algumas pessoas, algumas reticências sobre 

a concretização do projeto e o assunto avançou com 25 moradores. Entretanto, depois do sucesso desta 

primeira fase, já outros moradores manifestaram interesse para que existisse uma segunda fase e a Associação 

de Moradores continuou a trabalhar nesse sentido, e neste momento, existem cerca de 40 pessoas 

interessadas numa segunda fase. Trata-se de um processo tratado diretamente entre a Associação de 

Moradores e a E-redes, embora a Câmara tenha participado como facilitadora do processo e neste momento, 

continuamos a acompanhar o assunto, no sentido de verificar como poderá prosseguir uma segunda fase, 

embora na primeira fase tenha havido um maior envolvimento da E-redes e do Ministério para a disponibilização 

de verbas e neste momento, das reuniões que já decorreram, verifica-se que a E-redes está mais cautelosa 

com este processo, no prosseguimento de uma eventual segunda fase.  

No que se refere à parte financeira, a Câmara entra com uma comparticipação e a cada morador cabe uma 

comparticipação de cerca de 1.000 €, existindo o compromisso por parte da Câmara, de utilizar esses 

pagamentos na beneficiação de uma das escolas primárias encerradas, para usufruto pela população local.  

 

Ainda sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho acrescentou que a autarquia foi contactada em 

2015 por alguns moradores que, individualmente, solicitavam à Câmara um apoio para eletrificação das suas 

propriedades e por se tratar de um assunto em que a Câmara não podia apoiar individualmente, agendou-se 

uma reunião e foi proposto a constituição de uma Associação de Moradores para que, não apenas junto da 

Câmara, mas também da EDP, solicitar um orçamento conjunto, para diminuir os custos. Nessa altura, o serviço 

de informação geográfica da Câmara fez um levantamento de todos os montes existentes naquela zona da 

Serra e as pessoas envolvidas, contactaram todos os moradores e o processo avançou com os 25 interessados. 

Mais tarde, no decurso do processo, outras pessoas que tinham montes, que não eram explorações agrícolas, 

mas sim casas de segunda habitação, manifestaram interesse, mas como a E-redes já tinha encerrado o 

orçamento, deram por concluída a primeira fase.  
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Quanto à necessidade de os interessados serem sócios desta Associação de Moradores, foi pelo facto do 

orçamento para a eletrificação ter sido solicitado em nome da Associação e não a titulo individual, para não 

encarecer os custos.  

No que respeita ao apoio para os refugiados da guerra, informa que a Câmara vai na sexta-feira, proceder à 

entrega em Lisboa, na Associação de Refugiados da Ucrânia, de 50 caixas com roupas, medicamentos, bens 

de primeira necessidade para serem enviados para a Ucrânia, numa campanha de recolha de bens, efetuada 

em conjunto com as Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Tomé Panazeite e em relação a este assunto da ajuda aos refugiados, disse que está 

a pensar em promover uma ação de apoio, mas gostaria de saber que outras ações tem a Câmara planeadas 

e sobre o assunto da eletrificação da Serra, pergunta se existem previsões de abertura de uma segunda fase. 

 

O Sr. Presidente disse que, quando se encerrou o procedimento da primeira fase da eletrificação, falou-se logo 

com a E-redes da possibilidade de se avançar para uma segunda fase e eles mostraram-se disponíveis para 

isso, embora neste momento, pareçam existir mais reticências que naquela altura, mas a Câmara irá trabalhar 

para isso, porque faz todo o sentido avançar com os 40 moradores que estão agora interessados e outros que 

poderão surgir, pois independentemente do sitio onde as pessoas residem, têm direito à eletricidade.  

Em relação à campanha de apoio aos refugiados, diz que, para além da campanha de recolha de bens já 

efetuada e para não se criar dispersão, estamos a trabalhar diretamente com a CIMBAL e com a CCDR, em 

ações organizadas, conjugando esforços, criando sinergias e trabalhando para o mesmo fim. Diz ainda que 

poderá o Sr. Vereador Tomé contactar os serviços de ação social da autarquia, para obter informação mais 

detalhada, sobre as ações em curso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão agradeceu a informação que lhe foi enviada por email, relativamente ao PDM, 

considerando-se esclarecida, bem como a informação que recebeu sobre a rede de drenagem junto aos silos, 

em Serpa e menciona o facto de continuar em falta a informação que solicitou, relativamente aos Passadiços 

do Pulo do Lobo e também o porquê de a autarquia ter adquirido as obras de arte do espólio SAM. 

Diz ainda que na última reunião, que se realizou em Pias, solicitou o projeto do parque de merendas, tendo o 

Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pias informado nessa mesma reunião, que não existe um projeto 

elaborado, dado que se trata apenas de um espaço para piqueniques, mas, como se trata de um assunto que 

está a ser tratado há alguns anos, e também com a presença de trabalhadores da Câmara no local, por isso, 

pergunta se é uma prática comum, quando se trata de obras pequenas, não existir qualquer tipo de projeto ou 

desenho que se possa consultar, para sabermos o que se vai construir.  

Pergunta para quando está previsto o inicio das obras da fachada do posto de turismo.  

Em relação ao moinho de vento, em Serpa, pergunta se existe alguma negociação com o proprietário do 

moinho, para que o mesmo seja reparado, devido ao mau estado de conservação em que se encontra.  

Chama ainda a atenção para as más condições em que se encontra a Rua Manuel Dias Nunes, em Serpa, 

principalmente no troço que vai dos silos até ao cine teatro, e sendo uma entrada na cidade, o pavimento está 

bastante degradado e é um péssimo cartão de visita.  

Fala ainda sobre a Estrada Nacional 392 e embora não seja da competência da autarquia, é inqualificável o 

estado em que se encontra atualmente e é um risco enorme para as pessoas, principalmente na condução 

noturna e em dias de pouca visibilidade. Gostaria de saber que esforços estão a ser feitos, junto da entidade 

competente, para a resolução deste assunto e refere ainda a situação em que se encontra a ponte sobre o rio 

Guadiana, cujos buracos no pavimento, colocam em risco a própria estrutura da ponte.  
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Felicita a presença do município na BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa), que considera importante, para a 

divulgação e desenvolvimento do nosso turismo, mas também é importante ter uma cidade bonita para quem 

nos visita e já estão a ser feitos alguns trabalhos de melhoramento nalguns edifícios e quer acreditar que, 

durante estes quatro anos de mandato, a cidade vai ganhar outra vida. 

Tendo em conta as dificuldades que os nossos agricultores estão a passar, em especial das culturas de 

sequeiro e criadores de gado, pergunta se existe no município, algum estudo de impacto ambiental e se existe 

intenção de construção de uma barragem na Serra de Serpa, pois era importante a disponibilidade de água 

para os agricultores nesta zona.  

Mais uma vez, enaltece o trabalho realizado pela Comissão do Idoso, que considera notável e agradece o 

trabalho efetuado pela técnica/coordenadora, pelas funcionárias do serviço de limpeza e pela disponibilidade 

dos funcionários da Junta de freguesia, no acompanhamento de um idoso sinalizado na freguesia de Pias.  

 

O Sr. Presidente começou por dizer que, relativamente às questões colocadas sobre os Passadiços do Pulo do 

Lobo e sobre o espólio do SAM, vai verificar com os respetivos serviços, o ponto de situação dessas 

informações.  

Em relação ao parque de merendas de Pias, o Presidente da Junta de Freguesia teve oportunidade de informar 

que se trata de uma iniciativa da Junta de Freguesia e não da Câmara Municipal, mas sempre que existe 

disponibilidade, a Câmara colabora com as Juntas de Freguesia do concelho, principalmente com trabalhadores 

de determinadas áreas, de que as Juntas de Freguesia não dispõem. O trabalho que tem sido feito é de 

arborização e colocação de uma churrasqueira, que não envolve trabalhos de construção e daí o entendimento 

de que não é necessário projeto. Contudo, em relação à Câmara Municipal, é habitual a elaboração de projetos. 

Sobre o moinho de vento, informa que é propriedade da autarquia e está prevista uma intervenção, não apenas 

pela necessidade da sua conservação, mas também por se situar numa zona de entrada em Serpa. 

Em relação ao edifício do posto de turismo, informa que já se encontra totalmente rebocado e pintado no exterior 

e está ainda a ser feita uma intervenção na fachada do prédio da Rua dos Cavalos, que se encontra ao lado do 

posto de turismo.  

A Rua Manuel Dias Nunes é uma das ruas que está candidatada a apoios, vai ser elaborado o projeto e será 

uma das nossas intervenções prioritárias. 

Sobre a EN392, iremos continuar a pressionar as Infraestruturas de Portugal para que seja intervencionada, 

sendo que, às vezes, as soluções adiantadas, não são aquelas que exigimos, pois gostaríamos de ter as 

estradas devidamente arranjadas, como é o caso do IP 8, de Vila Verde de Ficalho a Beja, em que está previsto 

apenas uma intervenção no tapete.  

Diz ainda que a Câmara não tem nenhuma previsão nem planeamento, para a construção da sugerida 

barragem na Serra de Serpa e também isso não seria uma competência da autarquia, embora o assunto possa 

ser visto com o ICNF ou no âmbito do Parque Natural do Vale do Guadiana, sobre a criação de alguma reserva 

de água, principalmente para as explorações agrícolas e pecuárias. -------------------------------------------------------- 

 

Voltou a intervir a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para abordar novamente o assunto do Plano Diretor Municipal, 

sugerindo a criação de uma comissão/grupo de trabalho, composta por todos os eleitos, incluindo os vereadores 

sem pelouro, em que poderiam ser feitas umas reuniões mensais, para discussão do assunto. Na altura em 

que esteve em apreciação pública, fez uma exposição sobre o assunto, deu a sua contribuição, mas gostaria 

de continuar a acompanhar e dar contributos sobre este processo. --------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente respondeu que poderá verificar essa possibilidade, mas lembra que, neste momento, está a 

ser feita uma revisão técnica do PDM, em função da alteração da legislação e não se trata de uma alteração 

em função das nossas opções para o concelho. 

 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Carlos Alves acrescentou que, poderão ser sempre enviadas propostas à 

autarquia sobre o PDM, que serão depois encaminhadas para a respetiva divisão e poderá também ser 

efetuado um contacto com os técnicos que trabalham nesta área, para esclarecer alguma questão que seja 

necessária. 

Aproveitou ainda para referir que o moinho de vento foi adquirido no anterior mandato e depois da sua aquisição, 

foi efetuada uma limpeza total no interior e arranjo da plataforma no primeiro andar, reparada a porta da entrada 

e janela e neste momento está a ser tratado a aquisição de madeira especifica para a reparação das velas. 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Francisco Godinho, para complementar uma informação relativamente ao apoio 

prestado às Juntas de Freguesia, nomeadamente a colocação de um funcionário da Câmara nas Juntas de 

Freguesia, esclarecendo que, para além da União de Freguesias de Serpa, também a Junta de Freguesia de 

Vila Verde de Ficalho, neste momento, não tem o funcionário da Câmara, porque houve a possibilidade de ele 

integrar um serviço em Serpa e neste momento, ainda não foi possível a sua substituição, e tem havido 

conversações com a Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia, em que ela manifesta essa preocupação. 

O Sr. Presidente disse que essa será uma situação a resolver, o mais rápido possível, para que todas as 

freguesias estejam em pé de igualdade, no que diz respeito ao apoio pela Câmara Municipal, embora por parte 

da União de Freguesias de Serpa não tem sido manifestada essa necessidade, mas estamos sempre 

disponíveis para apoiar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Informações enviadas aos eleitos por email 

Dia 3 de março 

Na sequência do pedido apresentado pelo Sr. Vereador Tomé Panazeite, na reunião da Câmara Municipal 

realizada no dia 21 de dezembro de 2021, em que solicitou o envio do Relatório de Atividades de 2021 da 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa, foi enviado no dia 3 de março, o documento 

solicitado. 

 

Dia 3 de março 

Na sequência do pedido apresentado pelo Sr. Vereador Tomé Panazeite, na reunião da Câmara Municipal 

realizada no dia 2 de fevereiro, no sentido de saber o número de escolas primárias atribuídas a associações, o 

número de escolas que foram vendidas e o número de escolas que estão em propriedade da Câmara, informam 

os respetivos serviços, que foram atribuídos 17 edifícios escolares, 2 edifícios foram vendidos, 1 edifício foi 

doado e na gestão do Município estão 21 edifícios (sendo que 1 está em venda).  

Em anexo a esta informação, seguiu por email no dia 3 de março, a tabela com informação detalhada. 

 

Dia 8 de março 

No dia 8 de março, seguiu informação para os eleitos, com o seguinte teor: 

«Na sequência das questões colocadas pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, na reunião realizada no dia 

16 de fevereiro do corrente ano, respeitantes ao Plano Diretor Municipal de Serpa, a seguir 
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apresenta-se a informação prestada pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, sobre o 

assunto: 

"Exma. Sra. Vereadora Ana Moisão, 

Na sequência das questões que nos endereçou a propósito da proposta preliminar da Revisão do 

Plano Diretor Municipal de Serpa, informamos que não existe a intenção de “desclassificar” a 

infraestrutura designada por Ramal Ferroviário de Moura. 

Os municípios integram nos Planos Diretores Municipais, as Servidões e Restrições de Utilidade 

Pública em vigor, não dispõem de autonomia para desconsiderar ou ignorar qualquer condicionante 

legal. Da mesma forma, a omissão cartográfica de um qualquer elemento que se constitua como 

servidão ou restrição, não interfere na sua validade e eficácia. 

A ferrovia não está representada na proposta preliminar do Plano Diretor Municipal de Serpa, tal 

como ainda não estão outros elementos. O objetivo primário da versão preliminar, tendo em 

consideração a especificidade da revisão em curso, é apresentar uma primeira perspetiva de como 

serão, no futuro próximo, os perímetros urbanos. 

Em relação às restantes questões, e tal como anteriormente referido, não se trata de uma revisão de 

fundo. O objetivo é, tão só, ajustar o Plano aos preceitos do revisto Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial." 

 

Dia 14 de março 

Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 16 de fevereiro, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão questionou se 

estava identificada a situação de um cheiro a esgotos, junto aos silos, em Serpa. 

Sobre o assunto, os respetivos Serviços da autarquia, informam que, na zona em causa, acontecendo "mau 

cheiro", este poderá ser provocado por algum entupimento no coletor principal. 

As redes de drenagem residuais têm "ladrões" para as redes pluviais, por forma a evitar que as águas 

residuais retornem às habitações. A nossa rede não é exceção e poderá acontecer. 

Sempre que o Serviço é informado que existe algum entupimento ou até mesmo mau cheiro, procede-se de 

imediato ao desentupimento (caso exista).  

Apresenta-se uma planta da Rede de Drenagem Residual, existente na área em causa: 
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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: 

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto improvisado  

 Declaração de caducidade de licença anterior (licença administrativa) - Obra sita na Horta das 

laranjeiras, em Serpa – Requerente: Carlos Manuel Varela Bettencourt 

 Declaração de caducidade de processo de licenciamento (licença administrativa) – Construção de 

casão agrícola no prédio denominado Quintinha, em Pias – Requerente: Casa Agrícola Monsager, Ldª  

 Propostas de revogação da atribuição do lote n.º 12 e atribuição do lote 5 da 2.ª fase da Zona de 

Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento 

 Alienação do lote de terreno n.º 45 da Zona Industrial de Serpa 

 Relatório de Avaliação do Direito de Oposição relativo a 2021 

 Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação para 2022 

 Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 7.ª Fase  

 Certificação de nome de ruas no concelho 

 Vistoria ao paramento exterior da Zona 1 das muralhas do Castelo de Serpa, ao abrigo do artigo 37.º 

do Decreto Lei n.º 124/2006, de 26 de junho  

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16 de dezembro, ao prédio sito na Rua Jogo dos 

Paus, n.º 40 e 48, em Pias – Requerente: Teresa Jesus Ataíde Moita 

 Destaque de parcela do prédio sito na Rua do Rossio, n.º 16 em Vila Nova de S.Bento – Requerente: 

Panificadora Vilanovense, Ldª 

 Constituição em regime de propriedade horizontal, do prédio sito no Beco ou Largo dos Madalenos, n.º 

3-A, 3-B e 5 em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Marta Isabel velhinho de Aguiar 

 Constituição em regime de propriedade horizontal, do prédio sito na Rua de Santo António, n.º 49 em 

Serpa – Requerente: Humberto Cassiano da Silva Pereirinha 

 Movimento anual da rede escolar para 2022/2023 – Educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico 

– Ratificação   

 Aquisição de prédio urbano sito à Rua dos Canos nº 10, 24 e 26, em Serpa – Proposta de pagamento 

de prestação 

 Pedido de apoio financeiro – Santa Casa da Misericórdia 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16h20 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.  
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         O Presidente da Câmara      A Secretária 
  

                                                      
_______________________________   _________________________ 
       João Francisco Efigénio Palma         Anabela Baleizão Cataluna 
 
 
 
 
 


