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Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 4 de janeiro de 2023 
 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

 Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  Senhora Vereadora 

Odete Bernardino Afonso Borralho 
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 ATA N.º 1/2023 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 4 DE JANEIRO DE 2023 

 
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 4 de janeiro 
de 2023, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 40.º da Lei n.º75/2013, de 12 
de setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aprovação da Ata n.º 29/2022 

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 29, relativa à reunião realizada no dia 21 de dezembro, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos.  

A ata foi aprovada, com a abstenção do Sr. Presidente da Câmara, por não ter participado na referida reunião.  

 

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

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

 

1. Pedido de isenção de pagamento de taxas  

2. Anúncio n.º 194348/2022 – Direito de preferência de prédio sito na Rua Fonte do Hortezim, 

n.º 25, em Serpa  

3. Constituição de fundos de maneio para 2023 – Fundos fixos 

4. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

5. Resumo Diário da Tesouraria 

 
ORDEM DO DIA 

 

1. Pedido de isenção de pagamento de taxas  

Através de informação datada de 28 de novembro, a Divisão de Educação e Juventude, informa que a Autarquia, 

na sequência de pedido do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, efetuou no dia 23 de novembro de 2022, 

com o autocarro municipal, o transporte de alunos e professores da Escola Secundária de Serpa que integram o 

Clube de Cinema, no âmbito do Projeto “Cinema, Cem Anos de Juventude”, dinamizado pela Associação Filhos 

de Lumière, para participação na Cinemateca de Lisboa, na apresentação dos filmes ensaios que foram 

elaborados por todas as escolas que a nível nacional no ano letivo 2021/2022 e, no caso dos alunos de Serpa 

com a produção do filme ensaio “Ribeira vai Cheia”. 

De acordo com informação do serviço de Gestão da Frota, a referida deslocação tem um custo associado no 

valor de 814,44€.  

 

Estipula o nº 1, do artigo 29º, Capítulo III do Regulamento Municipal de Utilização e Cedência de Viaturas: “Pela 

cedência de viatura é devido o pagamento correspondente aos encargos inerentes à utilização da mesma, 

conforme previsto em regulamento municipal”. 
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No entanto, propõem a isenção da referida despesa ao Agrupamento de Escolas, conforme determina o nº 1, 

do artigo 30º do referido regulamento, como forma de apoio pelo trabalho desenvolvido pelos alunos e 

valorização do seu empenho na participação em atividades extracurriculares, como é o caso deste projeto. 

 

 Deliberação  
De acordo com a proposta, e nos termos do artigo 24.º e n.º 1 do artigo 30.º do Regulamento Municipal de 

Utilização e Cedência de Viaturas, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o Agrupamento 

de Escolas n.º 2 de Serpa, do pagamento das despesas de utilização do autocarro, para deslocação a Lisboa, 

no dia 23 de novembro do ano transato. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

2. Anúncio n.º 194348/2022 – Direito de preferência de prédio sito na Rua Fonte do Hortezim, n.º 25, 

em Serpa  

Nº Pedido - 194348/2022 
Data do Anúncio - 16-12-2022 
Data de Disponibilização no Site - 16-12-2022 

 
Dados do Requerente 
Tânia Ângelo 

 
Vendedor(es) 

Mariana Maria Guerreiro - Cabeça de Casal da Herança  

 
Comprador(es) 

Ana Cristina Almeida da Palma Pires  

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Ficha - 4062 
Artigo Matricial - 1266 
Fração Autónoma - ---- 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) 
187 m2 
Área Total - 406.5 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua Fonte do Hortezim, n.º 25 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 95000 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 27-12-2022 
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Através de informação datada de 19 de dezembro, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 
atendendo à localização do imóvel (Rua Fonte do Hortezim, n.º 25, em Serpa), a área total (406,50 m2), a área 
bruta privativa (187,00 m2) e o valor (95.000,00 Euros), considera que a Autarquia não terá interesse em exercer 
o direito de preferência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 Deliberação  

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

preferência na venda do imóvel sito na Rua Fonte do Hortezim, n.º 25 em Serpa, pelo valor proposto de 

95.000€ (noventa e cinco mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Constituição de fundos de maneio para 2023 – Fundos fixos 

O Chefe da Divisão Financeira, em informação datada de 29 de dezembro, informa que, determina o ponto 

2.9.10.1.11, do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de fevereiro, que para efeitos de controlo 

dos Fundos de Maneio, cabe ao Órgão Executivo aprovar um regulamento que estabeleça a sua constituição, 

funcionamento e reposição. 

Em conformidade, foi aprovado, em reunião da Câmara Municipal de 23 de janeiro de 2002, o Regulamento dos 

Fundos de Maneio da Câmara Municipal de Serpa, prevendo a constituição de Fundos de Maneio até ao valor 

máximo de 750,00€, cada. 

Desta forma, à semelhança dos anos anteriores, considerando que a reposição dos fundos constituídos em 2022 

já foi efetuada e que se verifica a respetiva necessidade, propõe-se que seja deliberado pela Câmara Municipal 

de Serpa, a constituição de dois Fundos de Maneio, para o ano de 2023, no valor de 750,00€ cada um, sendo 

responsáveis as funcionárias Ana Isabel da Graça Pires de Melo e Patrícia Isabel Bentes Fabela Louzeiro.  

 

Adicionalmente: 

Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada em 

anexo à Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, na sua atual redação, compete aos Municípios apoiar o funcionamento 

das Comissões de Proteção mediante a constituição de um Fundo de Maneio “destinado a suportar despesas 

ocasionais e de pequeno montante resultantes da ação das comissões de proteção junto das crianças e jovens, 

suas famílias ou pessoas que têm a sua guarda de facto, de acordo com os termos de referência a definir pela 

Comissão Nacional”. 

Para o efeito e de acordo com o protocolo celebrado entre a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e 

Proteção das Crianças e Jovens e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, foram consagrados os 

critérios que presidem à atribuição dos apoios ao funcionamento das Comissões e respetivos montantes. 

Em conformidade com o exposto e de acordo com o referido Protocolo, propõe a constituição de um Fundo de 

Maneio a favor da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Serpa, no montante mensal de 102,35€, o 

qual ficará a cargo da respetiva Presidente, Mariana de Fátima Valente Ramos. ----------------------------------------- 

 

 Intervenções 

A Srª. Vereadora Ana Moisão solicitou esclarecimentos sobre a utilização destes fundos de maneio, tendo o Sr. 

Vereador Carlos Alves informado sobre a natureza das despesas a pagar através dos fundos de maneio, como 

por exemplo, as despesas efetuadas no decurso das deslocações em serviço (portagens, estacionamentos, 

combustível, lubrificantes), alguns consumos de secretaria, como a aquisição de impressos e serviços postais. 

 

 Deliberação  

1. De acordo com a proposta, foi deliberado, por unanimidade, a constituição de dois Fundos de Maneio, 

para o ano de 2023, no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) cada um, sendo responsáveis 

as funcionárias Ana Isabel da Graça Pires de Melo e Patrícia Isabel Bentes Fabela Louzeiro.  

O Sr. Presidente da Câmara ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se 

encontrar impedido, nos termos da lei.   

 

2. Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, foi deliberado por 

unanimidade, a constituição de um Fundo de Maneio a favor da CPCJ – Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Serpa, no montante mensal de 102,35€ (cento e dois euros e trinta e cinco 

cêntimos), o qual ficará a cargo da respetiva Presidente, Mariana de Fátima Valente Ramos.  
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4. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

Grupo Parlamentar do PCP - Projeto de Lei n.º 421/XV – Altera o procedimento especial de reposição de 

freguesias 
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Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, o referido Projeto de Lei n.º 421/XV/1.ª, que altera o 

procedimento especial de reposição de freguesias.  

 

 Intervenções 

Sobre este assunto a Sr.ª Vereadora Ana Moisão perguntou, caso a reposição seja aceite, se o seu efeito é 

imediato, tendo o Sr. Presidente respondido que só poderá ter efeitos a partir das próximas eleições autárquicas.  

 

 

5. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 244, referente ao dia 30 de 

dezembro de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.646.599,10 € (dois milhões, seiscentos e quarenta e 

seis mil, quinhentos e noventa e nove euros e dez cêntimos) e 114.645,88€ (cento e catorze mil, seiscentos e 

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

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

 

Período de intervenção dos eleitos 

Começou por intervir o Sr. Presidente para fazer referência à publicação de um vídeo que circulou nas redes 

sociais e que, independentemente do direito que as pessoas têm a manifestar-se, é um vídeo muito ofensivo, 

nomeadamente para o Sr. Vereador Carlos Alves e poderia estar em causa qualquer outro eleito, pelo que, 

manifesta solidariedade para com o Sr. Vereador e informa que a Autarquia vai dar conhecimento ao Ministério 

Público para, se entender que existem condições, tomar alguma diligência, pois está em causa o bom nome e 

respeito pelas pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais interveio para manifestar a sua concordância com a posição tomada pela Autarquia, 

mas que deverá ser a mesma se, no futuro, existirem situações desta natureza com qualquer outro eleito, tendo 

o Sr. Presidente respondido que, caso existam situações que a Câmara não tenha conhecimento, devem as 

mesmas ser comunicadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse que tinha recebido esse vídeo que foi divulgado nas redes sociais e pretendia 

hoje perguntar se tinham conhecimento do mesmo, mas face à informação prestada pelo Sr. Presidente, 

concorda com a posição tomada pela autarquia, pois as pessoas que realizaram o vídeo devem ser penalizadas, 

pelas acusações graves e tipo de linguagem utilizada. -------------------------------------------------------------------------- 
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Voltou a intervir a Sr.ª Vereadora Paula Pais para abordar os seguintes assuntos: 

1. Solicita o ponto de situação relativo à abertura do Bar do jardim Municipal de Serpa; 

2. Pergunta para quando a abertura do procedimento para o Bar da Gare e resolução do problema das 

casas de banho para o público que utiliza os autocarros; 

3. Sobre a transferência de competências para as Juntas de Freguesia, o Sr. Presidente tinha informado 

numa anterior reunião, que estavam em negociações com as Juntas de Freguesia. Solicita o ponto de 

situação; 

4. Pergunta em que situação se encontra o processo de conclusão dos passadiços do Pulo do Lobo; 

5. Em que situação se encontra o processo que estava a decorrer com a seguradora, por causa dos danos 

causados nos caminhos, aquando da realização do Rally; 

6. Sobre o Espaço Internet que existe em Vila Verde de Ficalho, gostaria de saber qual foi a taxa de 

ocupação em 2022 e quais as atividades realizadas. Quando foi criado, era um espaço de lazer e muito 

utilizado para acesso à internet, mas a realidade atual é muito diferente e, neste momento, quase não 

tem utilizadores, pelo que, na sua opinião, seria altura de pensar noutra utilização para aquele espaço, 

que se encontra muito subaproveitado; 

7. A Câmara tem colocado um funcionário em todas as Juntas de Freguesia e em Vila Verde de Ficalho, o 

funcionário ainda se manteve no início deste mandato, mas depois veio logo para Serpa. Refere a 

necessidade de a Câmara Municipal resolver esta situação naquela freguesia, pois os recursos humanos 

são poucos e é muito útil a existência de mais uma pessoa, para apoio na realização de determinados 

trabalhos;  

8. Já tinha sido referido numa anterior reunião da Câmara, a necessidade de se rever a sinalética nalgumas 

ruas de Brinches, que devido às suas características, certas viaturas tinham dificuldades de circulação. 

Alerta para o facto de, em Vila Verde de Ficalho existirem ruas com o mesmo problema e existem 

também pedidos para um parque de caravanas. Ainda sobre Brinches, refere a existência de um buraco 

grande na via, no cruzamento para Pias; 

9. Informa que a Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho abriu um concurso para contratação de um 

coveiro e para cumprir os requisitos do procedimento, é necessário a constituição de um júri, que tem 

que integrar um coveiro. Foi enviado um email à Câmara Municipal de Serpa a solicitar a colaboração, 

no que diz respeito ao coveiro, mas até à presente data, a Junta de Freguesia ainda não obteve resposta 

da Câmara. Entretanto, a Câmara Municipal de Moura já respondeu à Junta de Freguesia de Vila Verde 

de Ficalho. 

 

O Sr. Presidente começou por responder à questão sobre o Bar do Jardim de Serpa, informando que a pessoa a 

quem foi adjudicada a exploração do Bar, já está a trabalhar para abrir o espaço e tentou ter tudo pronto para 

abrir antes do Natal, mas não foi possível. 

Quanto à gare, informa que a intervenção efetuada nas casas de banho já está concluída e foi também levantada 

uma parede, deixando de existir o acesso à gare através do bar, pelo que, passam existir casas de banho para o 

Bar e outras casas de banho para os utilizadores da gare e existirá também uma sala de espera. Neste momento, 

estão a decorrer as negociações com o anterior arrendatário no que respeita às rendas, aguardamos a entrega 

da sua proposta final e quando tudo estiver regularizado, teremos condições de avançar com o procedimento 

para o arrendamento do Bar.  

 

Em relação ao acordo de transferência de competências para as Juntas de Freguesia, o Sr. Presidente informa 

que já existem condições para o processo avançar, pois os valores já estão definidos e haverá um aumento de 

cerca de 15%. 
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Sobre os passadiços do Pulo do Lobo informa que encerra no dia 6 de janeiro, a entrega de candidaturas para 

esta obra e também nesse mesmo dia para a obra do museu de etnografia.  

 

O Sr. Vereador Carlos Alves informou que, em relação ao caminho danificado aquando da realização do rally, a 

apólice de seguros já foi acionada, tendo o orçamento sido enviado para a companhia de seguros.  

 

Em relação ao Espaço Internet de Vila Verde de Ficalho, o Sr. Presidente disse que, de acordo com informação 

dos serviços, ainda existirá alguma procura por parte de algumas pessoas, para situações que têm que ser 

resolvidas por internet, contudo, irá verificar com os respetivos serviços, a informação sobre os dados 

solicitados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No que se refere ao assunto do funcionário que se encontrava colocado na Junta de Freguesia de Vila Verde de 

Ficalho e que se encontra agora a trabalhar em Serpa, o Sr. Vereador Francisco Godinho informou que foi o 

próprio funcionário que manifestou vontade de voltar a trabalhar em Serpa, e neste momento, não existem 

pessoas de Ficalho que a Câmara pudesse colocar a trabalhar naquela Junta, contudo, quando a Junta de 

Freguesia necessita, a Câmara tem prestado apoio e tem feito a recolha de monos naquela freguesia, uma ou 

duas vezes por semana, tendo o Sr. Presidente acrescentado que, para colocação de alguém nas Juntas de 

Freguesia, tem que se atender a determinados critérios, pois tem de existir alguma polivalência, dado que não 

se trata de um trabalho especifico, mas sim para prestar apoio em várias áreas. ----------------------------------------- 

 

Sobre o buraco existente no pavimento em Brinches, na zona do cruzamento com Pias, o Sr. Presidente informa 

que, neste momento, a autarquia está a fazer asfalto e logo que termine os trabalhos que estão em curso em 

Serpa, será resolvida essa situação. Quanto ao email que a Junta de Freguesia enviou para a Câmara Municipal 

a solicitar apoio para o júri do procedimento para contratação de um coveiro, diz que irá verificar se esse email 

foi rececionado e o seu prosseguimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Tomé Panazeite para colocar as seguintes questões:  

1. Solicitar o ponto de situação sobre a limpeza da barragem de Vales Mortos; 

2. Solicitar também informação sobre o processo de licenciamento da habitação clandestina, construída 

junto aos silos que, de acordo com informação obtida, em 24 de outubro teria sido feito o embargo da 

obra e terá havido um desrespeito desse embargo, pelo que, o processo iria ser analisado juridicamente 

e seguiria depois para tribunal; 

3. Na reunião de 10 de novembro de 2021, alertou para situação em que se encontram alguns passeios na 

nossa cidade, quase intransitáveis devido aos danos provocados pelas arvores e que tem levado a 

quedas de alguns munícipes e tendo obtido informação de que estava a decorrer um curso de formação 

de calceteiros, pergunta se esse curso já terminou; 

4. Quando se falou da intervenção na Rua Manuel Dais Nunes, em Serpa foi referido que seria incluída no 

mesmo projeto da Rua dos Fidalgos e Rua das Portas de Beja. Considerando que o procedimento para a 

remodelação das Rua das Portas de Beja ficou deserto, pergunta em que situação fica a obra da Rua 

Manuel Dias Nunes; 

5. Diz ainda que, na reunião da Câmara Municipal de 24 de novembro de 2021, o Sr. Presidente prestou 

informação de que estava a decorrer a preparação de um projeto interfronteiras, em que se propunha 

para S.Marcos um observatório de estrelas. Pergunta em que situação está este processo para o Posto 

de S. Marcos; 
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Sobre a questão colocada em relação à barragem de Vales Mortos, o Sr. Vereador Francisco Godinho informou 

que a limpeza já foi efetuada e já se procedeu ao pagamento da empresa que efetuou o serviço.  

 

Sobre o assunto das obras sem licenciamento, o Sr. Vereador Carlos Alves disse que existe sempre o direito à 

apresentação de um pedido de reposição da legalidade e o processo em qualquer situação de obras clandestinas 

decorre sempre da mesma forma, estando também em análise pelos serviços jurídicos e em relação às situações 

já abordadas em anteriores reuniões da Câmara, detetadas em Vila Nova de S.Bento e em Pias, também já 

seguiram as notificações e estamos a aguardar que a revisão do PDM esteja concluída, para verificar depois a 

situação desses processos.  

Contudo, irá solicitar aos respetivos serviços uma informação atualizada sobre esses processos, para posterior 

informação aos eleitos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Em relação ao curso de calceteiros, o Sr. Vereador Francisco Godinho e o Sr. Presidente informaram que, apenas 

um formando chegou ao final do curso e que está a decorrer um procedimento com uma empresa, e os nossos 

calceteiros também estão a fazer intervenções nos passeios. 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite disse que se deveria dar prioridade de intervenção nos passeios em zonas mais 

movimentadas, que são mais propicias a acidentes e se fossem retirados os altos provocados pelas raízes das 

árvores, que provocam o levantamento das pedras, talvez se minimizasse o perigo de quedas.  

 

O Sr. Presidente informou ainda que está a ser elaborado o projeto para a requalificação da Rua Manuel Dias 

Nunes, para uma possível candidatura, uma vez que já não é possível inclui-la no âmbito do Programa 2020, mas 

continua a ser uma prioridade da autarquia, a intervenção naquela rua, pelo mau estado em que se encontra e 

por se tratar de uma das entradas em Serpa.  

Em relação ao posto de S.Marcos, foram efetuados contactos com uma empresa, no âmbito de um projeto 

nacional, para um observatório de estrelas, mas como da parte da empresa não surgiram mais 

desenvolvimentos sobre o assunto, informa que ontem reuniu com a Rota do Guadiana e deu indicação para 

que seja efetuado o levantamento do que é necessário e que decidam se têm condições de avançar, pois caso 

contrário, será a Câmara a avançar com a dinamização daqueles edifícios.  

O Sr. Vereador Tomé Panazeite perguntou se foram pagos os valores correspondentes ao subsidio que tinha 

sido deliberado, para a realização das atividades de verão no Posto de S. Marcos, tendo o Sr. Presidente 

confirmado que se realizaram as atividades previstas e foi efetuado o pagamento do subsidio. --------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Ana Moisão que começou por dizer que, antes de colocar as questões, pretende 

prestar um esclarecimento, para que fique registado em ata, no que se refere ao seu pedido de demissão do 

cargo que ocupava, como Presidente da Comissão Politica Distrital de Beja do Partido CHEGA. Diz que essa 

demissão é independente do seu cargo na Câmara Municipal de Serpa e irá continuar a trabalhar como 

Vereadora neste Município.  

Prosseguiu a sua intervenção, abordando os seguintes assuntos: 

1. Mostrou fotos que lhe foram enviadas por alguns moradores da Rua de Santo António, em Serpa, que 

continuam com o mesmo problema, de risco de inundações nas suas habitações e questiona para 

quando a resolução deste problema; 

2. Pergunta se já foi efetuado algum trabalho relativamente à catalogação das peças que compõem o 

Museu da freguesia de Vila Verde de Ficalho. Diz ainda que tem informações de que, ao longo dos anos, 

algumas peças têm desaparecido e que outras transitaram para o Museu de Arqueologia de Serpa; 
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3.  Gostaria de saber que diligências já foram tomadas sobre a situação em que se encontra o asfalto na 

ponte do rio Guadiana, que neste momento, coloca em risco a segurança de todos; 

4. Através da comunicação social, verificou que a autarquia iniciou o concurso da empreitada do Museu 

Municipal de Etnografia. Pergunta quais foram as últimas obras de manutenção, os valores envolvidos 

e se já foram pagos e quem foi a empresa responsável por essa manutenção; 

5. Pergunta sobre o apoio prestado pela autarquia, na organização do Cante aos Reis; 

6. Refere que, durante o período do Ano Novo, o SNS divulgou informação importante para os utentes, 

com indicação dos centros de saúde que estavam abertos e as maternidades e vários municípios 

partilharam essa informação nos respetivos sites. Pergunta porque motivo a Câmara de Serpa não 

divulgou essa informação e se considera que a informação não é relevante para os seus munícipes, que 

tem o dever de salvaguardar; 

7. Gostaria de saber quais as razões que levaram ao abandono do projeto da praia fluvial, quando fomos 

o primeiro município do distrito a anunciar um projeto dessa natureza; 

8. Solicita ainda o ponto de situação sobre a iluminação das muralhas; 

9. Na sequência do assunto abordado pelo Sr. Vereador Tomé Panazeite, relativamente ao posto de São 

Marcos, gostaria de saber que projetos a Rota do Guadiana tem para aquele espaço e não só, por isso, 

volta a sugerir que seja solicitada a presença do responsável pela Rota do Guadiana, numa reunião da 

Câmara, para prestar informação sobre o futuro do Posto de S.Marcos; 

10. Volta a referir que os Municípios de Mértola, Ferreira do Alentejo e mais recentemente Castro Verde, 

estão a trabalhar em regulamentos com medidas para atrair e fixar médicos de família nos seus 

concelhos e questiona o que pretende a nossa autarquia fazer, quando temos cerca de 5.000 utentes 

sem médico de família. Considera que se deve olhar para o que de bom se faz noutros municípios, 

mesmo que sejam de ideologia partidária diferente.  

 

Sobre a situação da Rua de Santo António, o Sr. Presidente referiu que se trata de uma zona que tem uma 

razoável quantidade de sargetas, mas é de facto uma rua de confluência de muitas águas e só se conseguirá 

resolver, redimensionando a capacidade de escoamento da zona, tendo o Sr. Vereador Francisco Godinho 

referido também que o respetivo coletor passa por terrenos privados, sendo um assunto que tem que ser visto 

com os respetivos proprietários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sobre o assunto do Museu de Vila Verde de Ficalho, o Sr. Presidente referiu que é propriedade daquela 

freguesia, tendo a Sr.ª Vereadora Paula Pais mencionado o facto de ser uma questão que já se levanta há muito 

tempo, pois terá existido um protocolo, que não conseguem localizar, em que houve cedência de peças ao 

município, o arqueólogo fez um levantamento e de facto havia mais peças, algumas estiveram fora e outras 

ainda não regressaram e a Junta de Freguesia tinha intenção de colocar mais peças no museu, mas não poderá 

fazê-lo porque as peças foram catalogadas.  

Face às duvidas suscitadas, o Sr. Presidente disse que iria solicitar aos respetivos serviços, uma informação 

exaustiva sobre a situação atual do Museu de Vila Verde de Ficalho.  

 

Em relação ao estado de degradação do tabuleiro da ponte do rio Guadiana, o Sr. Presidente disse que já têm 

abordado o assunto com as Infraestruturas de Portugal, mas irá novamente entrar em contacto com o 

responsável, para saber se houve algum prosseguimento sobre o assunto.  

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão aproveitou para voltar a sugerir que, do lado do nosso concelho, seja colocado um 

baldinho do lixo, para evitar que as pessoas deixem o lixo no chão, tendo o Sr. Presidente lembrado o que tem 
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acontecido noutros locais, em que esses baldes de lixo são depois um incentivo para as pessoas colocarem 

outras coisas, o que iria dar mau aspeto para aquela zona.   

 

Sobre as anteriores obras no Museu Etnográfico, o Sr. Presidente solicitou que a Sr.ª Vereadora Ana Moisão 

envie por escrito, todas as questões que gostaria de ver esclarecidas.  

Sobre o Cante aos Reis, informa que é um evento organizado pela União de Freguesias e a Câmara apoia em 

termos logísticos e com a respetiva divulgação.  

O Sr. Vereador Carlos Alves informou que se trata de um evento que começou por ser organizado pela antiga 

Junta de Freguesia de Santa Maria, em que nessa altura era o Presidente dessa Junta de Freguesia e pela antiga 

Junta de Freguesia de Salvador, de forma intercalada e no final as Juntas pagavam um lanche aos participantes, 

que se realizava nos respetivos centros de convívio, um ano em Salvador e no ano seguinte em Santa Maria. 

Posteriormente, a União de Freguesias de Serpa deu continuidade a este evento.  

 

Sobre a partilha no site do município da informação do SNS, o Sr. Presidente diz que, a Câmara publicita no site, 

sempre que somos solicitados pelas entidades para fazer divulgação de atividades/eventos ou outras situações. 

Sobre a praia fluvial, disse que existiu a intenção de avançar com esse projeto, em determinada localização, mas 

houve posteriormente problemas com o proprietário de um dos terrenos, onde existia o caminho de acesso ao 

rio, que impediu a continuidade desse projeto. Do Plano de Atividades da Câmara Municipal para 2023, não 

consta esse projeto, mas estão previstas atividades com o uso do rio, zonas de lazer, a eventual aquisição de um 

moinho, mas que dependem da possibilidade de garantirmos os acessos ao rio.   

Sobre as muralhas, informa que está a ser substituída a iluminação antiga por led, mas houve necessidade de 

interromper os trabalhos, dado que os rasgos superficiais que é necessário fazer, a Direção Regional de Cultura 

entendeu que tinham que ter acompanhamento arqueológico. O procedimento já está feito, temos o parecer 

favorável e já comunicámos à empresa para dar continuidade ao trabalho. Os rasgos e buracos que são feitos 

no pavimento são devidamente sinalizados, mas infelizmente, as pessoas retiram essa sinalização.  

 

Sobre a sugestão apresentada relativamente à presença do responsável da Rota do Guadiana, o Sr. Presidente 

disse que poderá ser enviado um convite para que esteja presente numa reunião pública da Câmara Municipal. 

Sobre os incentivos para fixar médicos no concelho, diz que o assunto tem sido abordado no âmbito da CIMBAL, 

mas não tem existido consenso entre os autarcas e pessoalmente, não concorda com a atribuição de prémios 

monetários, pois isso leva a uma concorrência entre municípios, e iria parecer uma espécie de leilão. Lembra 

que a nossa autarquia tem apoiado com duas casas cedidas a médicos e poderá equacionar-se a hipótese, que 

outros municípios já colocam, de cedência de lote de terreno para habitação, com determinadas condições. 

 

 

Período de intervenção do público  

Começou por intervir o Sr. António Mariano, residente em Pias que, relativamente à questão que tinha sido 

abordada sobre a praia fluvial, prestou alguns esclarecimentos sobre o assunto e lamenta situações que, por 

vezes, surgem nas redes socias, que são tentativas de destruição da vida das pessoas e refere uma situação 

que ocorreu com duas pessoas da escola de Pias, na sequência de um email enviado para algumas pessoas e 

entidades, em que não correspondia à realidade o que foi dito nesse email,  e embora o processo tenha sido 

arquivado, o seu bom nome e vida profissional foram colocadas em causa. Diz ainda que essas pessoas virão 

um dia a uma reunião pública da Câmara para falar sobre esse assunto. ---------------------------------------------- 
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Seguiu-se o Sr. Mário Cavaco que começou por cumprimentar e desejar um Bom Ano a todos os presentes e 

perguntou o que está a ser feito sobre a ampliação da zona de atividades económicas de Vila Nova de S.Bento, 

pois há muitas pessoas descontentes, que já estão a abandonar a ideia de investir e fazer algo naquela zona. 

Questionou ainda sobre a remodelação dos postos da GNR no concelho, pois não tem visto grandes 

desenvolvimentos e gostaria de saber qual é a previsão para término das obras. -------------------------------------- 

 

Sobre a zona de atividades económicas (ZAE), o Sr. Presidente disse que a parte formal já está feita, estão 

constituídos os lotes e estamos a trabalhar nos projetos de infraestruturas, mas existe um problema, cuja 

resolução não depende apenas da Câmara, que tem a ver com o fornecimento de água, pois já existe atualmente 

falta de pressão e não seria a suficiente para expandir a ZAE. Informa que só depois da AgdA – Águas Públicas 

do Alentejo, concluir a ETA do Enxoé, será possível ter pressão suficiente para a expansão daquela zona.  

Sobre os postos da GNR, diz que houve e continua a existir disponibilidade para a realização de obras, mas que 

são da iniciativa da GNR. Sobre o posto de Brinches já se chegou a um entendimento, a GNR disponibiliza os 

meios humanos e a Câmara fornece os materiais. Sobre o posto de Vila Nova de S.Bento já existe orçamento 

para a mão de obra e estamos a aguardar que forneçam a lista de material necessário, para cedência por parte 

Câmara e da União de Freguesia de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo.  ----------------------------------------------- 

 

Interveio ainda a Sr.ª Maria de Fátima Pires que começou por agradecer a deslocação dos funcionários a Pias, à 

sua habitação, logo no dia a seguir a ter exposto o assunto na reunião da Câmara, respeitante ao problema da 

água da chuva que entra na sua casa. Diz que confirmaram que o problema passa pelas sargetas e pelo ramal e 

colocaram uma válvula de retenção, mas considera que isso apenas irá resolver o problema da água na casa de 

banho, mas não no resto da habitação.  

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Francisco Godinho disse que os funcionários que estiveram a tratar do 

assunto, já lhe reportaram a situação e explica que a válvula de retenção irá resolver o problema porque só 

funciona num sentido, não deixando a água passar e quanto às sargetas tem que se aumentar o tubo de 

escoamento, embora não existam queixas de outros moradores.  

Face às duvidas que a senhora continuou a manifestar e a sua preocupação com eventuais futuras inundações, 

o Sr. Vereador informou que irá deslocar-se a casa da senhora, acompanhado dos técnicos responsáveis, e será 

contactada para agendar essa visita ao local. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 4 de janeiro 

Na sequência do pedido formulado pela Sra. Vereadora Ana Moisão, na reunião de 12 de outubro de 2022, em 

que é solicitado “o envio de alguma documentação nomeadamente o caderno de encargos, a abertura do 

procedimento e a proposta do adjudicatário”, relativamente à empreitada de requalificação da Rua dos Fidalgos, 

em Serpa, seguiu em ficheiro anexo, a proposta apresentada pela concorrente Asfaltotriunfo – Calçadas 

Unipessoal, Lda. 

Os demais elementos solicitados, já foram disponibilizados em reuniões da Câmara Municipal, designadamente: 

- Na reunião de Câmara Municipal de 31/08/2022, a proposta de abertura, o Caderno de Encargos e o Programa 

do Procedimento; 

- Na reunião de Câmara Municipal de 12/10/2022, o Projeto de Decisão e a minuta do contrato. 
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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, foi esta ata aprovada em minuta, por unanimidade, 

relativamente às deliberações dos seguintes assuntos: 

 Pedido de isenção de pagamento de taxas  

 Anúncio n.º 194348/2022 – Direito de preferência de prédio sito na Rua Fonte do Hortezim, n.º 

25, em Serpa  

 Constituição de fundos de maneio para 2023 – Fundos fixos 

 
 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h15 da qual, para constar, se lavrou a 

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

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

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

 
 

 

         O Presidente da Câmara      A Secretária 

  

                                                      
_______________________________   _________________________ 
       João Francisco Efigénio Palma         Anabela Baleizão Cataluna 

 
 

 

 

 


