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ATA N.º 2/2023 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 18 de janeiro de 2023 

 

 

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 2/2023 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2023 

 
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 18 de janeiro 

de 2023, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 40.º da Lei n.º75/2013, de 12 de 

setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Aprovação da Ata n.º 1/2023 

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 1, relativa à reunião realizada no dia 4 de janeiro, a qual foi previamente distribuída por 

todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção da Sr.ª Vereadora Odete Borralho, por não ter participado 

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

 

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

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

 

1. Alteração n.º 20 ao Orçamento e n.º 15 às GOP da Câmara Municipal – Ratificação  

2. Pedido de enquadramento em instrumento de gestão territorial para arranque e posterior 

plantação de olival, no prédio rústico, artigo 79 secção E, da freguesia de Brinches – Requerente: 

Sociedade Agrícola Senhorio do Garcia Quintana, Ldª 

3. Pedido de enquadramento em instrumento de gestão territorial para arranque e posterior 

plantação de olival, no artigo 152 secção I da freguesia de Pias – Requerente: Tânia Ângelo 

4. Pedido de enquadramento em instrumento de gestão territorial para arranque de olival e posterior 

plantação de cereais, no artigo 358.º secção D da freguesia de Vila Verde de Ficalho– Requerente: 

António Moreno Toral  

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, aos lotes 28 e 29 da 

Zona Industrial de Serpa – 2.º fase – Requerente: J.P.A. Silva, Lda. 

6. Proposta de venda do CD “Cantares do Alentejo” 

7. CP n.º 23/2022 – Empreitada de construção do coberto multiusos – Bairro de S.Francisco, em Serpa 

– Ratificação  

8. Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de Avaliação do ano de 2022 

9. PMARHCS – Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – 

Proposta de intervenção e contrato de concessão de apoio à reabilitação da habitação (processo 

2021/Ades-Habit/1) – Alteração na proposta de intervenção  

10. Anúncio n.º 3224/2023 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Farizes, n.º 52 

em Serpa  

11. Anúncio n.º 3225/2023 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do cano, n.º 14 em 

Serpa  

12. Licenças de recinto improvisado 
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13. Proposta de alteração anual do tarifário de abastecimento de água, águas residuais e resíduos 

urbanos – Ano de 2023 

14. Pedido de parecer sobre constituição de compropriedade do prédio misto denominado 

“Melrinitas”, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Requerente: Maria Joana 

Gomes Domingos 

15. Proposta de atribuição de apoios à atividade regular – Época desportiva 2022/2023 

16. Proposta de apoio financeiro às comissões de festas para o ano de 2023 

17. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Alteração n.º 20 ao Orçamento e n.º 15 às GOP da Câmara Municipal – Ratificação  

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão levantou questões sobre algumas rubricas, sobre a necessidade 

de determinadas anulações e reforços no final do ano, mesmo após as diversas alterações que foram efetuadas 

ao longo de 2022, tendo o Sr.Presidente respondido que o orçamento é feito com base em determinados 

fatores, à medida da previsão de receitas que temos para o ano seguinte, e temos que ter despesas com o 

mesmo valor das receitas, no entanto, ao longo do ano, verifica-se a necessidade de reforço de algumas verbas 

e têm que ser feitas as alterações. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais diz que percebe a necessidade dos acertos das rubricas e valores no final do ano, no 

entanto, sempre tem criticado a grande quantidade de alterações todos os anos e considera que se deveria 

trabalhar para evitar isso, pois a CDU já está nesta autarquia há 40 anos e há situações recorrentes que poderiam 

ser evitadas, como é o caso de certos eventos/atividades que se realizam todos os anos e desde há muitos anos 

e mesmo para esses eventos, têm que fazer alterações, por vezes, para reforçar com verbas que são quase a 

totalidade dos custos previstos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou por 

maioria, com três abstenções dos eleitos do PS e CHEGA, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 30 

de dezembro de 2022, relativo à 20.ª alteração a Orçamento e 15.ª alteração às GOP da Câmara Municipal, cujos 

documentos constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. 
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2. Pedido de enquadramento em instrumento de gestão territorial para arranque e posterior plantação 

de olival, no prédio rústico, artigo 79 secção E da freguesia de Brinches – Requerente: Sociedade 

Agrícola Senhorio do Garcia Quintana, Ldª 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, na sequência do pedido de enquadramento em 

Instrumento de Gestão Territorial para arranque e posterior plantação de olival, no prédio rústico, artigo 79, 

secção E da freguesia de Brinches, informa, em 5 do corrente mês de janeiro, que o prédio se insere em solos 

sujeitos a Medidas Preventivas (n.º 1 do artigo 1.º, Aviso n.º 2361/2020, de 11 de fevereiro). 

As medidas preventivas consistem na sujeição a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa, das 

seguintes ações (n.º 1 do artigo 2.º): 
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 a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  

 b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2. 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê alterações para o local, pelo que, o Serviço de Planeamento 

e Ordenamento do Território propõe que a Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º das Medidas 

Preventivas à Revisão do PDM, indefira o pedido na área do prédio que integra os “Espaços naturais – corredores 

ecológicos”. Nos “Espaços Agrícolas de Regadio” não se aplicam Medidas Preventivas. 

 

Referem ainda que, nos Espaços Naturais – corredores ecológicos, independentemente das medidas 

preventivas, a prática em causa é considerada inviável, ao abrigo das alíneas a) e d) do número 6 do artigo nº 32 

do Regulamento do PDM – Serpa.  

 

Sobre este assunto, em 2 de janeiro do corrente ano, o Técnico Superior de Arqueologia da Câmara Municipal 

de Serpa, informa o seguinte:  

«Solicitação: 
Através do documento com a Entrada n.º E/19575/2022, de 7 de dezembro de 2022, solicita o 
requerente, Sociedade Agrícola Senhorio do Garcia Quintana, Lda., pedido para Arranque e Posterior 
Plantação de Olival no Prédio Rústico inscrito na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e 
Automóveis de Serpa, com a designação “Serrinhas”, situado na Freguesia de Brinches, com o n.º 1735, 
artigo 79, seção E.  
 
Parecer: 
De acordo com a consulta efetuada ao inventário do património arqueológico do concelho de Serpa, 
constante no Plano Diretor Municipal, verifica-se que na área do prédio rústico existem sítios 
arqueológicos, representados através de um ponto central de implantação. 
 
Sítios arqueológicos constantes do inventário da autarquia coincidentes com o prédio rústico: 

Sítio Localização 
Código 

Nacional 
de Sítio 

Tipo Cronologia Descrição Referências 

Fonte 
Frade 

 

CMP 511 
-7.6492 
38.0549 

(WGS 84) 

13031 
Indeter
minado 

Neolítico 

Sítio implantado na plataforma 
de um cabeço sobranceiro ao rio 
Guadiana, com excelentes 
condições de defensibilidade. 
Encontram-se à superfície 
materiais cerâmicos e líticos. 

PDM 
Serpa. 

Endovélico
. 

Laço 

CMP 511 
-7.6332 
38.0571 

(WGS 84) 

13037 

Povoad
o 
Fortific
ado 

Idade do 
Bronze – 

Final; 
Idade do 

Ferro – 1ª 

Povoado fortificado implantado 
em dois cabeços com plataforma 
sobranceiros ao rio Guadiana, 
onde este faz uma curva 
acentuada. É visível a linha de 
muralha com cerca de 2m de 
largura, constituída por blocos de 
xisto; esta linha circunda todo o 
povoado, desaparecendo depois 
na escarpa virada para o rio, 
abrangendo assim uma área de 
60.000m2. 

PDM 
Serpa. 

Endovélico
. 
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Várzea 1 

CMP 511 
-7.6309 
38.0571 

(WGS 84) 

13040 
Casal 
Rústico 

Romano 

Pequeno sítio romano 
implantado no topo de um 
cabeço sobranceiro à ribeira de 
Pias e próximo do rio Guadiana. 
Os materiais encontravam-se 
dispersos por uma área de cerca 
de 400m2. 

PDM 
Serpa. 

Endovélico
. 

Várzea 2 

CMP 511 
-7.6292 
38.0572 

(WGS 84) 

13041 
Casal 
Rústico 

Romano 

Pequeno sítio romano 
implantado no topo de um 
cabeço sobranceiro à ribeira de 
Pias e próximo do rio Guadiana. 
Os materiais encontravam-se 
dispersos por uma área de cerca 
de 400m2. 

PDM 
Serpa. 

Endovélico
. 

Várzea 3 

CMP 511 
-7.6313 
38.0553 

(WGS 84) 

13042 
Casal 
Rústico 

Romano 

Pequeno sítio romano 
implantado no topo de um 
cabeço sobranceiro à confluência 
da ribeira de Pias com o Barranco 
da Horta de Matos e próximo do 
Guadiana. Os materiais 
encontram-se dispersos por uma 
área de 100m2. 

PDM 
Serpa. 

Endovélico
. 

 
 

Referências: 
Plano Diretor Municipal - PDM Serpa, Volume I, Regulamento, 2011 
Fonte Frade https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=56265  [consultado a 02.01.2023 às 
14:14] 
Laço https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=56271  [consultado a 02.01.2023 às 14:17] 
Várzea 1 https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=56274  [consultado a 02.01.2023 às 14:19] 
Várzea 2 https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=56275  [consultado a 02.01.2023 às 14:21] 
Várzea 3 https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=56277  [consultado a 02.01.2023 às 14:23] 

 
Considerando a existência de vestígios arqueológicos na área do prédio rústico, e a sua possível afetação 
pelos trabalhos que impliquem revolvimento de solo, deverá ser cumprida a Lei 107/2001, de 8 de 
Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património 
cultural, em particular os art.os 74.º a 79º, relativos ao património arqueológico, de modo a garantir a 
salvaguarda dos vestígios arqueológicos existentes. 
 
Nesse sentido, e à luz da legislação em vigor1, deverão ser realizadas prospeções arqueológicas prévias 
para delimitação da área de dispersão dos vestígios indicados, e no caso destes vestígios coincidirem 
com as áreas de implantação do projeto, deverá garantir-se o acompanhamento arqueológico dos 
trabalhos que impliquem movimentações de terras na área próxima aos locais onde seja assinalada a 
presença de vestígios arqueológicos, podendo se necessário proceder a escavação arqueológica no caso 
da eventual deteção de vestígios arqueológicos no decurso dos trabalhos. 
 
Mais se informa, não ser a Câmara Municipal a entidade com competência para conceder a autorização 
para a prática desta ação, mas sim a Direção Regional de Cultura do Alentejo, à qual o requerente deverá 
dirigir o respetivo pedido. 
 

                                                           
1 Lei 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural (art.º 75.º, 

al. 1 e 2; art.º 76.º, al. 3; art.º 79.º, al. 2 e 3) e Decreto-Lei n.º 164/14, de 4 de Novembro, que regulamenta os trabalhos arqueológicos (art.º 3.º, 
al. c). 

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=56265
https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=56271
https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=56274
https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=56275
https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=56277
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Ao abrigo do Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Serpa e a Direção 
Regional de Cultura do Alentejo a 20 de janeiro de 2020, nomeadamente no âmbito da Cláusula 1ª, 
ponto 1, que refere “A solicitação da Direção Regional de Cultura do Alentejo, o Município de Serpa envia 
para conhecimento daquela entidade, os pareceres de enquadramento em Plano Diretor Municipal 
emitidos pela Câmara Municipal em matéria de arqueologia no âmbito de processos agrícolas”, a 
presente informação será remetida à Direção Regional de Cultura do Alentejo, salvaguardando o 
mencionado na Cláusula 5ª “A Direção Regional de Cultura do Alentejo, tratará os dados pessoais 
transmitidos pelo Município de Serpa, ao abrigo do n.º 1 da Cláusula Primeira do presente protocolo de 
acordo com as disposições previstas no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016 que estabelece as regras relativas à proteção das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e na Lei n.º 58/2019 
de 8 de agosto, que assegura a execução na ordem jurídica portuguesa do referido regulamento”.» 

 
 Intervenções 

Sobre este assunto, interveio a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para questionar sobre o parecer da Direção Regional 
de Cultura, dado que existem sítios arqueológicos, tendo o Sr. Presidente respondido que, as informações 
técnicas emitidas pelos nossos serviços, são enviadas para os requerentes e em simultâneo para a Direção 
Regional de Cultura.  
A Sr.ª Vereadora Paula Pais refere que os Vereadores do PS têm votado favoravelmente, com base nas 
informações emitidas pelos técnicos da autarquia, nos quais depositam a máxima confiança. 
 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com as informações dos serviços técnicos, acima 

transcritas, respeitantes ao pedido efetuado pela Sociedade Agrícola Senhorio Garcia Quintana, Lda., para 

arranque e posterior plantação de olival, no prédio denominado “Serrinhas”, artigo 79, secção E, da freguesia 

de Brinches.  

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

 

3. Pedido de enquadramento em instrumento de gestão territorial para arranque e posterior plantação 

de olival, no artigo 152 secção I da freguesia de Pias – Requerente: Tânia Ângelo 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, na sequência do pedido de enquadramento em 

Instrumento de Gestão Territorial para arranque e posterior plantação de olival, no prédio rústico, artigo 152, 

secção I da freguesia de Pias, informa, em 22 de dezembro do ano transato, que o prédio se insere em solos 

sujeitos a Medidas Preventivas (n.º 1 do artigo 1.º, Aviso n.º 2361/2020, de 11 de fevereiro). 

 

As medidas preventivas consistem na sujeição a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa, das 

seguintes ações (n.º 1 do artigo 2.º): 

 a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  

 b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso, não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que 

impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o 

Serviço de Planeamento e Ordenamento do Território, propõe que a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do 

n.º 2 do artigo 2.º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, defira o pedido. ----------------------------------------- 
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Sobre este assunto, em 20 de dezembro do ano transato, o Técnico Superior de Arqueologia da Câmara 

Municipal de Serpa, informa o seguinte:  

 

«Solicitação: 
Através do documento com a Entrada n.º E/19432/2022, de 6 de dezembro de 2022, solicita o 
requerente, Tânia Ângelo, pedido para Arranque e Posterior Plantação de Olival no Prédio Rústico 
inscrito na Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Serpa, com a designação 
“Figueirinhas”, situado na Freguesia de Pias, com o n.º 5118, artigo 152, seção I.  
 
Parecer: 
De acordo com a consulta efetuada ao inventário do património arqueológico do concelho de Serpa, 
constante no Plano Diretor Municipal, verifica-se que na área do prédio rústico não estão identificados 
vestígios arqueológicos.  

 
Referências: 
Plano Diretor Municipal - PDM Serpa, Volume I, Regulamento, 2011. 
 
Apesar de não estarem identificados vestígios arqueológicos na área do prédio rústico, deverá ser 
cumprida a Lei 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção 
e valorização do património cultural, em particular o art.º 78, ponto 1º, que refere:  

 
“Notificação de achado arqueológico 
Quem encontrar, em terreno público ou particular, ou em meio submerso, quaisquer testemunhos 
arqueológicos fica obrigado a dar conhecimento do achado no prazo de quarenta e oito horas à 
administração do património cultural competente ou à autoridade policial, que assegurará a guarda 
desses testemunhos e de imediato informará aquela, a fim de serem tomadas as providências 
convenientes. 
 
Ao abrigo do Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Serpa e a Direção 
Regional de Cultura do Alentejo a 20 de janeiro de 2020, nomeadamente no âmbito da Cláusula 1ª, 
ponto 1, que refere “A solicitação da Direção Regional de Cultura do Alentejo, o Município de Serpa envia 
para conhecimento daquela entidade, os pareceres de enquadramento em Plano Diretor Municipal 
emitidos pela Câmara Municipal em matéria de arqueologia no âmbito de processos agrícolas” a 
presente informação será remetida à Direção Regional de Cultura do Alentejo, salvaguardando o 
mencionado na Cláusula 5ª “A Direção Regional de Cultura do Alentejo, tratará os dados pessoais 
transmitidos pelo Município de Serpa, ao abrigo do n.º 1 da Cláusula Primeira do presente protocolo de 
acordo com as disposições previstas no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016 que estabelece as regras relativas à proteção das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e na Lei n.º 58/2019 
de 8 de agosto, que assegura a execução na ordem jurídica portuguesa do referido regulamento”.» 

 

 Intervenções 
A Sr.ª Vereadora Paula Pais refere que os Vereadores do PS têm votado favoravelmente, com base nas 
informações emitidas pelos técnicos da autarquia, nos quais depositam a máxima confiança. 
 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com as informações dos serviços técnicos, acima 

transcritas, respeitantes ao pedido efetuado por Tânia Ângelo, para arranque e posterior plantação de olival, 

no prédio denominado “Figueirinhas”, artigo 152, secção I, da freguesia de Pias. 

As respetivas plantas de localização, constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante.  
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4. Pedido de enquadramento em instrumento de gestão territorial para arranque de olival e posterior 

plantação de cereais, no artigo 358.º secção D da freguesia de Vila Verde de Ficalho – Requerente: 

António Moreno Toral  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, na sequência do pedido de enquadramento em 

Instrumento de Gestão Territorial para arranque de olival e posterior plantação de cereais, no prédio rústico 

artigo 358, secção D, da freguesia de Vila Verde de Ficalho, informa, em 12 de janeiro do corrente ano, que o 

prédio se insere em solos sujeitos a Medidas Preventivas (n.º 1 do artigo 1.º, Aviso n.º 2361/2020, de 11 de 

fevereiro). 

 

As medidas preventivas consistem na sujeição a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa, das 

seguintes ações (n.º 1 do artigo 2.º): 

 a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2;  

 b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2. 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que 

impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o 

Serviço de Planeamento e Ordenamento do Território propõe que a Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do 

n.º 2 do artigo 2.º das Medidas Preventivas à Revisão do PDM, defira o pedido. 

Em caso de deliberação favorável, propõem que seja enviado ofício ao Requerente, nos termos do Anexo 

“Proposta Oficio”, acompanhado do parecer de arqueologia, do ortofotomapa e das cartas de ordenamento e 

condicionantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, em 21 de dezembro do ano transato, o Técnico Superior de Arqueologia da Câmara 

Municipal de Serpa, informa o seguinte:  

 

«Solicitação: 

Através de mail datado de 20 de dezembro de 2022, solicita o requerente, António Moreno Toral, pedido 

para Arranque de Olival e Posterior Plantação de Cereais no Prédio Rústico inscrito na Conservatória dos 

Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Serpa, com a designação “Choça do Neves”, situado 

na Freguesia de Vila Verde de Ficalho, artigo 258, seção D.  

 

Parecer: 

De acordo com a consulta efetuada ao inventário do património arqueológico do concelho de Serpa, 

constante no Plano Diretor Municipal, verifica-se que na área do prédio rústico não estão identificados 

vestígios arqueológicos.  

 

Referências: 

Plano Diretor Municipal - PDM Serpa, Volume I, Regulamento, 2011 

 

Apesar de não estarem identificados vestígios arqueológicos na área do prédio rústico, deverá ser 

cumprida a Lei 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção 

e valorização do património cultural, em particular o art.º 78, ponto 1º, que refere:  
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“Notificação de achado arqueológico 

Quem encontrar, em terreno público ou particular, ou em meio submerso, quaisquer testemunhos 

arqueológicos, fica obrigado a dar conhecimento do achado, no prazo de quarenta e oito horas à 

administração do património cultural competente ou à autoridade policial, que assegurará a guarda 

desses testemunhos e de imediato informará aquela, a fim de serem tomadas as providências 

convenientes. 

 

Ao abrigo do Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal de Serpa e a Direção 

Regional de Cultura do Alentejo a 20 de janeiro de 2020, nomeadamente no âmbito da Cláusula 1ª, 

ponto 1, que refere “A solicitação da Direção Regional de Cultura do Alentejo, o Município de Serpa envia 

para conhecimento daquela entidade, os pareceres de enquadramento em Plano Diretor Municipal 

emitidos pela Câmara Municipal em matéria de arqueologia no âmbito de processos agrícolas” a 

presente informação será remetida à Direção Regional de Cultura do Alentejo, salvaguardando o 

mencionado na Cláusula 5ª “A Direção Regional de Cultura do Alentejo, tratará os dados pessoais 

transmitidos pelo Município de Serpa, ao abrigo do n.º 1 da Cláusula Primeira do presente protocolo de 

acordo com as disposições previstas no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016 que estabelece as regras relativas à proteção das pessoas singulares no 

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e na Lei n.º 58/2019 

de 8 de agosto, que assegura a execução na ordem jurídica portuguesa do referido regulamento”.» 

 

 Intervenções 
A Sr.ª Vereadora Paula Pais refere que os Vereadores do PS têm votado favoravelmente, com base nas 
informações emitidas pelos técnicos da autarquia, nos quais depositam a máxima confiança. 
 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com as informações dos serviços técnicos, acima 

transcritas, respeitantes ao pedido efetuado por António Moreno Toral, para arranque de olival e posterior 

plantação de cereais, no prédio denominado “Choça dos Neves”, artigo 358, secção D de Vila Verde de Ficalho.  

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

 

 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, aos lotes 28 e 29 da 
Zona Industrial de Serpa – 2.º fase – Requerente: J.P.A. Silva, Lda. 

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 J.P.A. Silva, Lda. os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento 

do Território, elaboram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 16 de dezembro de 2022: 
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 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão perguntou sobre a regularidade de visita dos técnicos da autarquia às zonas 

industriais do concelho, tendo o Sr. Presidente respondido que costuma existir um acompanhamento, são 

efetuados contactos, mas não existe uma regularidade efetiva, pré-determinada, mas estamos a trabalhar para 

melhorar esta situação, dado que neste momento, temos apenas duas pessoas efetivas, a trabalhar nessa área.  

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria, acima transcrito. 
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6. Proposta de venda do CD “Cantares do Alentejo” 

Através de informação datada de 21 de dezembro, o Museu do Cante propõe a venda do CD “Cantares do 

Alentejo”, na Loja do Museu do Cante, pelo preço unitário de 10 euros (IVA incluído). 

Dos dois mil exemplares editados e que pertencem à Câmara Municipal de Serpa, propõe que 1 500 sejam para 

venda e 500 para oferta.   

O CD faz parte do projeto Cante Alentejano com Erudição, apoiado pela Câmara Municipal de Serpa, que 

também incluiu a realização de três concertos. 

  
O projeto consistiu na criação, pelo maestro e compositor Fernando C. Lapa, de temas originais para trio de 

guitarras clássicas inspirados em Cante Alentejano, interpretados pelo Bracara Augusta Guitar Trio, do qual 

resultou a edição de um livro com as partituras e dois mil exemplares do CD. 

  

O CD é composto por Prelúdio, com o tema “Ó Serpa pois tu não ouves”; Suíte Alentejana n.º 1, com os temas 

”Não quero que vás à monda”, “Dá-me uma gotinha de água” e “Silva que estás enleada”; Suíte Alentejana n.º 

2, com os temas “A moda do meu chapéu”, “Meu lírio roxo do campo” e “Lindo ramo verde escuro”; Suíte 

Alentejana n.º 3, com os temas “Alentejo, Alentejo”, Vou-me embora, vou partir” e “Ó Serpa do Alentejo”.      

Os intérpretes são os guitarristas Artur Caldeira, Daniel Paredes e Artur Gil Godinho. A direção artística é de Litó 

Godinho. 

 

 
 
 

 Deliberação  
De acordo com a proposta, foi deliberado, por unanimidade, definir o valor unitário de 10,00€ (dez euros - 

IVA incluído), para venda ao público do CD “Cantares do Alentejo”. ------------------------------------------------------ 

 

 

7. CP n.º 23/2022 – Empreitada de construção do coberto multiusos – Bairro de S.Francisco, em Serpa – 

Ratificação  

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, através de informação datada de 22 de dezembro de 

2022, refere que, por deliberação da Câmara Municipal de Serpa, de 23/11/2022, foi aberto o procedimento de 

Empreitada de Construção do Coberto Multiusos, em Serpa. 
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O procedimento foi enviado para publicação em Diário da República em 30/11/2022 com prazo de apresentação 

de propostas de 24 (vinte e quatro) dias, terminando, portanto no dia 24/12/2022. 

 

Em 20/12/2022 veio a entidade RDF Construções – Sociedade Imobiliária Lda, solicitar a prorrogação do prazo 

de apresentação de propostas para “janeiro de 2023”. 

 

Considerando que: 

 O Sr. Vice-Presidente foi nomeado por despacho do Sr. Presidente João Palma, de 15/10/2021, nos 

termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 57.º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua atual 

redação, cabendo substituí-lo nas suas faltas e impedimentos; 

 Nos termos do n.º 4, do artigo 64.º do CCP “A pedido fundamentado de qualquer interessado que tenha 

adquirido as peças do procedimento, o prazo fixado para a apresentação das propostas pode ser 

prorrogado pelo período considerado adequado, o qual aproveita a todos os interessados”; 

 De harmonia com o artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro “Em circunstâncias 

excecionais, e no caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir extraordinariamente a câmara 

municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos 

a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, sob pena de anulabilidade” 

 

Propõem a prorrogação do prazo de apresentação de propostas até às 17h00 do dia 30/12/2022, por se 

considerar excessiva a prorrogação até janeiro, considerando o prazo inicial de 24 dias.  

 

O Sr. Vice-Presidente proferiu despacho, em 22 de dezembro de 2022, para prorrogação do prazo, tendo sido 

enviado, no dia 3 do corrente mês de janeiro, para ratificação por parte da Câmara Municipal. --------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou por 

maioria, com três abstenções dos vereadores do PS e CHEGA, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente, 

datado de 22 de dezembro de 2022, relativo à prorrogação do prazo de apresentação de propostas, da 

empreitada de construção do coberto multiusos do Bairro de S.Francisco, em Serpa. --------------------------------- 

 

 

8. Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de Avaliação do ano de 2022 

De acordo com o estipulado no artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, que aprovou o Estatuto do Direito 

de Oposição, procedeu-se à análise do seguinte Relatório de Avaliação, respeitante ao ano de 2022: 

 

1. «INTRODUÇÃO  

1.1. ENQUADRAMENTO NORMATIVO 

A Lei n.º 24/98, de 26 de maio aprovou o Estatuto do Direito de Oposição, assegurando às minorias o direito de 

constituir e exercer uma oposição democrática, no caso concreto das Autarquias, aos respetivos Órgãos 

Executivos. 

Entende-se por oposição, a atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das orientações políticas dos 

Órgãos Executivos. 

 

Em cumprimento do disposto no Estatuto do Direito de Oposição, vem o atual Regime Jurídico das Autarquias 

Locais conferir ao Presidente da Câmara e à Câmara Municipal as competências para, respetivamente, promover 
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e dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição (art.º 35.º n.º 1 alínea u) e art.º 33.º n.º 1 alínea yy da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro).  

 

As informações devem ser prestadas diretamente e em prazo razoável aos órgãos ou estruturas representativas 

dos partidos políticos e demais titulares do direito de oposição.  

 

Na reunião extraordinária realizada no dia 13 de outubro de 2000, a Câmara Municipal de Serpa aprovou, por 

unanimidade, o documento respeitante ao Estatuto do Direito de Oposição, nos termos da citada lei.  

 

 

1.2. TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 

Por oposição, o diploma entende toda a atividade de acompanhamento, fiscalização e critica das orientações 

politicas dos órgãos das autarquias locais de natureza representativa, sendo que o direito ao seu exercício 

integra os direitos, poderes e prerrogativas previstos na Constituição e na lei.  

 

São titulares do direito de oposição: 

a) Os partidos políticos representados na Assembleia Municipal, que não estejam representados na 

Câmara Municipal; 

b) Os partidos políticos representados na Câmara Municipal, desde que os respetivos membros não 

assumam pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo 

exercício de funções executivas, 

c) Os grupos de cidadãos eleitores que, como tal, estejam representados em qualquer órgão autárquico.  

 

Nesta Autarquia, foram titulares do direito de oposição, no ano de 2022, o Partido Socialista e o CHEGA, pelo 

facto de estarem representado no Órgão Executivo e nenhum dos seus representantes deter pelouros, poderes 

delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas e 

também a Coligação “Consigo Serpa Consegue” PPD-PSD/CDS-PP representada na Assembleia Municipal, mas 

sem representação na Câmara Municipal.  

 

 O Partido Socialista, representado na Câmara Municipal, com dois vereadores e na Assembleia 

Municipal, com nove eleitos;  

 O CHEGA, representado na Câmara Municipal com um vereador e na Assembleia Municipal, com três 

eleitos; 

 A Coligação “Consigo Serpa Consegue” PPD-PSD/CDS-PP, representada na Assembleia Municipal, com 

um eleito. 
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CÂMARA MUNICIPAL  

 
Fonte: SGMAI 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

 
Fonte: SGMAI 

 

 

2. DIREITOS QUE ASSISTEM AOS TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO  

 

2.1. DIREITO À INFORMAÇÃO 

Os titulares têm o direito de ser informados regular e diretamente pelos correspondentes órgãos executivos, 

sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público relacionados com a sua atividade (artigo 4.º). 

 

Os Vereadores têm sido regularmente informados, pelo Presidente da Câmara e pelos Vereadores eleitos pela 

CDU, tanto de forma escrita como verbal, sobre o andamento dos principais assuntos de interesse para o 

Município nas reuniões da Câmara Municipal e/ou posteriormente por email; os membros do Executivo que 

assumiram pelouros e poderes delegados prestam informação sobre o andamento dos principais assuntos de 

interesse público relacionados com a sua atividade, nas reuniões da Câmara Municipal e sempre que são 

solicitados a prestar esclarecimentos por parte dos Vereadores eleitos pelo PS e Chega. 

Sempre que solicitada, é ainda prestada informação a todos os eleitos da Assembleia Municipal, nas sessões 

deste Órgão, ou posteriormente, por escrito.  
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Em todas as sessões do Órgão Deliberativo, o respetivo Presidente, no período de “Antes da Ordem do Dia”, 

presta informação sobre os convites e eventos em que participaram, no período que medeia cada uma das 

sessões.  

No ano de 2022, para além das muitas questões que foram colocadas durante as reuniões da Câmara e 

sessões da Assembleia Municipal e que obtiveram resposta de imediato, foram ainda apresentados diversos 

pedidos de esclarecimento por parte dos eleitos do Partido Socialista, Chega e eleito da Coligação PSD/CDS 

(cerca de 95 pedidos), os quais foram encaminhados para os respetivos Serviços para obtenção de informação 

e posteriormente remetida essa mesma informação, por email, a todos os eleitos, sendo a mesma integrada 

na ata da reunião que se realizou imediatamente a seguir.  

Sobre os assuntos expostos pelos munícipes, nas reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, 

também os eleitos são informados sobre o andamento dos processos e resposta enviada a esses munícipes.  

 

A par de outros assuntos, aos titulares do direito de oposição foram prestadas as seguintes informações, no 

âmbito do artigo 25.º n.º 2 alínea c), artigo 35.º n.º 1 alínea u); n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 

de janeiro: 

 Informação escrita do Presidente (Relatório da Atividade Municipal), acerca da atividade e situação 

financeira da Câmara Municipal, remetida a todos os membros da Assembleia Municipal, antes de cada 

sessão, onde consta também informação sobre as Reclamações, Recursos Hierárquicos e Processos 

Judiciais Pendentes e estado atualizado dos mesmos e situação financeira da autarquia e da qual é 

também dado conhecimento a todos os eleitos do Órgão Executivo.  O referido relatório, encontra-se 

estruturado, por meses, com informação relativamente aos seguintes serviços: 

- Ação social, habitação e saúde; 

- Educação e Juventude; 

- Ambiente e Serviços Urbanos; 

- Aprovisionamento e Contratação Pública; 

- Cultura e Património; 

- Museu do Cante; 

- Inovação Territorial e Economia; 

- Informática, Redes e Comunicações; 

- Informação, Comunicação e Imagem; 

- Mobilidade e Obras Municipais; 

- Movimento Associativo e Desporto; 

- Proteção Civil.  

 

 

 Envio a todos os eleitos da Assembleia Municipal, das Notas de Imprensa e outras informações, bem 

como as iniciativas divulgadas pelos Grupos Parlamentares, que são remetidas à autarquia: 

 

Entidade Assunto Data  

 
Câmara Municipal 

Serpa 

Na sessão da Assembleia Municipal, realizada no dia 29 de dezembro do 
ano transato, o Sr. António Mariano questionou sobre a terraplanagem 
que foi feita, à saída de Pias em direção a Moura, se já se enquadra nas 
obras de requalificação da berma do lado direito, na sequência das 
conversações que têm existido com as Infraestruturas de Portugal.  

 
 
2022.03.03 
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De acordo com informação prestada pelo Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia de Pias, trata-se de obras particulares, executadas pelo 
proprietário do terreno.  

BAAL 17 Convite para a produção da BAAL 17 – “Laços”, de Daniel Keene 2022.03.08 

CIMBAL Trabalho colaborativo num território de baixa densidade – Seminário dia 
15 de março 

2022.03.08 

CIMBAL Nota de imprensa: Projeto LCA4Regions – Jornadas de trabalho em Beja” 2022.03.21 

CIMBAL Nota de imprensa: Cimbal marca presença na Futurália 2022.03.23 

Assembleia 
Municipal de 

Cuba 

Moção: “Condenação do ataque da Rússia à soberania da Ucrânia e 
solidariedade para com a comunidade Ucraniana a residir em Cuba” 

2022.04.04 

Associação 
talentos de Vale 

de Vargo 

Evento musical comemorativo do 25 de Abril 2022.04.05 

Grupo 
Parlamentar do 

PCP 

Iniciativas entregues pelo PCP para incentivo à produção nacional e 
melhoria da situação dos agricultores e produtores pecuários 

2022.04.07 

 
 

Câmara Municipal 
de Serpa 

Em resposta à questão colocada pelo eleito António Godinho Mariano, 
na sessão da Assembleia Municipal, que se realizou no dia 25 de 
fevereiro, respeitante aos Centros Interpretativos dos Jordões e das 
Santas Cruzes, informa-se que ambos estão incluídos na museografia do 
Museu do Cante, com as devidas contextualizações.  
Informa-se ainda que o Município, em conjunto com as Juntas de 
freguesia, continuará a apoiar a execução destas manifestações de 
cultura popular. 
 

 
 
 
2022.04.13 

Grupo 
Parlamentar do 

PCP 

PjL 43-XV-1 – Determina a reversão do Hospital de S.Paulo, em Serpa, 
para o Ministério da Saúde 

2022.04.20 

   

Entidade Assunto Data  

Grupo 
Parlamentar do 
PCP 

Pedido de informação ao Governo sobre o acordo de cooperação entre 
a ARS Alentejo/ULSBA e a Santa Casa da Misericórdia de Serpa 

2022.05.05 

Grupo 
Parlamentar do 
PCP 

Propostas na especialidade Orçamento de Estado 2022 – Área do Poder 
local 

2022.05.24 

Câmara 
Municipal de 
Serpa 

Informação sobre candidaturas: 
«Na sessão da Assembleia Municipal, realizada no dia 29 de dezembro do ano transato, 
o eleito António Mariano solicitou informação sobre as candidaturas do anterior 
mandato que foram aprovadas, respeitantes à freguesia de Pias. 
Sobre o assunto, os respetivos serviços da autarquia, informam o seguinte: 

- MERCADO MUNICIPAL DE PIAS, está inserido na candidatura “Serpa, 
Mercados em Rede”, aprovada pelo Turismo de Portugal. 
Foi aberto procedimento para a execução da obra, tendo o mesmo sido 
anulado, por falta de entrega de elementos pelo único concorrente. O 
processo encontra-se no Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, 
para nova abertura de procedimento. 
Está considerada uma intervenção com o valor elegível de 42.365,68€.  
 
- CASA DA MEMÓRIA, está inserida na candidatura “Património Cultural em 
Rede” aprovada pelo Alentejo2020. 
Está considerada uma intervenção com o valor elegível de 192.875,13€. 

2022.06.02 
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Foi aberto procedimento para a elaboração do projeto, ficando o mesmo 
deserto. O processo encontra-se no Serviço de Aprovisionamento e 
Contratação Pública, para novo procedimento. 
 
- TABERNA DOS CAMPONESES, está inserida na candidatura “Património 
Cultural em Rede” aprovada pelo Alentejo2020 
Está considerada uma intervenção com o valor elegível de 135.516,09€. 
Foi aberto procedimento para a execução da obra, ficando o mesmo deserto. 
O processo encontra-se no Serviço de Aprovisionamento e Contratação 
Pública para abertura de procedimento para a alteração do projeto. 
 
- ENSOMBRAMENTO NO PARQUE INFANTIL E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE 
CALISTENIA, está inserida na candidatura “Requalificação das Infraestruturas 
Educativas – Fase III” aprovada pelo Alentejo2020. 
Está considerada uma intervenção com o valor elegível de 68.000,00€ 
O processo encontra-se no Serviço de Aprovisionamento e Contratação 
Pública para abertura de procedimento. 
 
 
 
- REQUALIFICAÇÃO DAS ANTIGAS INSTALAÇÕES DA UCP ESQUERDA 
VENCERÁ. 
Esta intervenção não foi alvo de candidatura no presente quadro comunitário, 
prevendo-se o seu enquadramento no próximo QCA.» 

Grupo 
Parlamentar do 
PCP 

Requerimento para audição, com caráter de urgência , da Ministra da 
Coesão Territorial sobre a transferência de competências para as 
autarquias 

2022.06.03 

CIMBAL Nota de imprensa – Autarcas do Baixo Alentejo reúnem com Ministra da 
Coesão Territorial e Secretário de Estado da Administração Local e 
Ordenamento do Território  

2022.06.27 

 

 

Entidade Assunto Data  

Grupo 
Parlamentar do 
PCP 

Intervenção da deputada Paula Santos na audição da Ministra da Coesão 
Territorial sobre a transferência de competências para as autarquias 

2022.07.20 

Câmara Municipal 
de Serpa 

Trabalhos de deservagem no Largo dos Condes de Ficalho 
 
“Na sessão do Órgão Deliberativo, realizada no dia 25 de fevereiro do 
corrente ano, no período de intervenção do público, o munícipe José Luis 
Gomes abordou o assunto relativo aos trabalhos de deservagem que 
foram efetuados no Largo dos Condes de Ficalho.  
 
Para vosso conhecimento, informa-se que foi remetido oficio ao 
munícipe, com a informação técnica do Serviço de Ambiente e Limpeza 
Urbana, que a seguir se transcreve: 
 
«Exmo. Senhor 
José Luis Gomes 
 
Na sequência da intervenção de V.Exª na sessão da Assembleia Municipal 
de Serpa, realizada no dia 25 de fevereiro do corrente ano, respeitante 
aos trabalhos de deservagem efetuados pela Autarquia, no Largo dos 
Condes de Ficalho, venho por este meio informar que os Serviços de 

2022.07.21 
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Ambiente e Limpeza Urbana, realizaram corte de ervas com recurso a 
roçadora. 
 
Informa-se ainda V.Exª que a Câmara Municipal adquiriu os seguintes 
produtos para controlo de infestantes, isentos de glifosato, que tem 
testado no centro histórico: 

- CWS-BIO GREEN, solução concentrada, ecológica -100% 
biodegradável, formulado a partir de tensioativos derivados de 
fontes naturais renováveis, solução não caustica, não ácida e 
sem solventes orgânicos, isenta de simbologia de perigo para o 
ambiente, completamente inócua nas condições de uso; 
- BIOSUPRA ORGANIC, agente de limpeza ecológico, de última 
geração, 100% biodegradável e de componente biológica, 
formulado a partir de tensioativos derivados de fontes naturais, 
especialmente indicado para a limpeza de passeios em 
profundidade, através de processos bio enzimáticos. 

Para informação complementar, anexamos as fichas técnicas dos 
referidos produtos.» 
 

 

CIMBAL Nota de imprensa – CIMBAL reúne com Ministro das Infraestruturas e 
Habitação  

2022.10.26 

Grupo 
Parlamentar do 
PCP 

Orçamento de Estado – Proposta apresentadas 2022.11.08 

Câmara Municipal 
de Serpa 

Em resposta à intervenção do eleito António Mariano, na sessão da 
Assembleia Municipal realizada no dia 29 de dezembro do ano transato, 
a Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, informa o seguinte: 
 
 

1. Rua Jogo dos Paus, em Pias – Aumentar o numero de 
estacionamentos 

Tecnicamente não é viável a proposta apresentada, tendo em conta 
que se trata de um arruamento que se encontra inserido dentro do 
aglomerado urbano da freguesia e apresenta características de 
utilização idênticas a uma zona de coexistência, ou seja, é partilhado 
por peões e veículos. 
O perfil transversal do arruamento é do tipo: linha de água / faixa de 
rodagem / linha de água e a circulação pedonal deveria fazer-se pela 
zona da linha de água, que uma vez ocupada, obriga o peão a ir para a 
faixa de rodagem.  
 

2.  Rua António Sérgio, em Pias – Alagamento junto a passagem 
de peões sobrelevada, perto do Restaurante Trindade  

Até à data desconhecia-se a situação reportada, de salientar que as 
passadeiras sobrelevadas existentes tem uma zona de escoamento que 
em altura de chuva repentina e intensa poderá não ser suficiente para 
garantir o escoamento imediato. A situação irá ser analisada pelo 
Serviço da Rede Viária, conjuntamente com o Serviço de Água e 
Saneamento e verificar a necessidade de execução de sumidouros na 
zona de alagamento, com ligação ao caneiro existente no arruamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2022.11.17 
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Grupo 
Parlamentar do 
PCP 

Orçamento de Estado – Propostas relativas às autarquias  2022.11.21 

Grupo 
Parlamentar do 
PCP 

Projeto lei n.º 42/XV – Altera o procedimento especial de reposição das 
freguesias 

2022.12.16 

 

 

 Resposta aos pedidos de informação apresentados pelos Vereadores; 

 Resposta aos pedidos de informação veiculados pela Mesa ou eleitos da Assembleia Municipal; 

 Publicação das deliberações dos órgãos autárquicos destinadas a ter eficácia externa, através de edital 

afixado no Serviço de Atendimento ao Público, divulgação na página da Internet da autarquia e afixação 

nas Juntas/Uniões de Freguesia (artigo 35.º alínea t) e artigo 56.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro);  

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, das atas das sessões da Assembleia Municipal e das atas 

da Câmara Municipal, após a sua aprovação; 

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, dos Relatórios da Atividade Municipal e dos Relatórios de 

Avaliação a que se refere o Estatuto do Direito de Oposição; 

 Promoção do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e da publicação do respetivo relatório 

de avaliação, respeitante ao ano de 2021; 

 Envio à Assembleia Municipal das atas das reuniões da Câmara Municipal, após a sua aprovação; 

 Envio à Câmara e Assembleia Municipal de documentação relativa a planos, projetos, relatórios, 

pareceres e outros documentos de natureza semelhante; 

 Toda a documentação de fundamentação aos pontos da ordem do dia agendados, quer para as reuniões 

da Câmara Municipal, quer da Assembleia Municipal, foi disponibilizada em suporte digital, para 

consulta e análise prévia, aos membros dos respetivos órgãos;  

 Resposta aos pedidos de informação solicitados pelos presidentes ou outros membros das juntas de 

freguesia do concelho; 

 Resposta, em geral, às questões colocadas formal ou informalmente sobre o andamento dos principais 

assuntos do município. 

 Agendamento nas reuniões da Câmara Municipal, de Assuntos Gerais de Interesse Autárquico, para 

conhecimento de informação remetida à autarquia pelos grupos parlamentares e outras entidades: 

 

Data da 
reunião 

Entidade Assunto 

2022.04.20 Grupo Parlamentar do PCP Medidas para incentivo à produção nacional e 

melhoria da situação dos agricultores e produtores 

pecuários  

2022.04.27 Grupo Parlamentar do PCP Projeto de lei n.º 43/XV/1.ª – Determina a reversão 

do hospital de S.Paulo, em Serpa, para o Ministério 

da Saúde 

2022.05.25  Grupo Parlamentar do PCO Requerimento ao Governo para informação sobre o 

acordo de cooperação entre a ARS Alentejo/ULSBA e 

a Santa Casa da Misericórdia de Serpa 
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2022.06.08  Grupo Parlamentar do PCP Propostas apresentadas na área do Poder Local, no 

âmbito da discussão na especialidade da Proposta de 

Lei n.º 4/XV/1.ª do Orçamento de Estado para 2022.  

2022.06.22  Grupo Parlamentar do PCP Requerimento para audição da Sr.ª Ministra da 

Coesão Territorial sobre a transferência de 

competências para as autarquias locais 

2022.08.17  Trabalhadores da Santa Casa 

da Misericórdia de Serpa 

Moção sobre incumprimento do dever de pagamento 

dos ordenados, nos termos da lei 

2022.10.12 Grupo Parlamentar do PCP Audição da Senhora Ministra Adjunta e dos Assuntos 
Parlamentares, para debater a situação existente com 
o afluxo de imigrantes Timorenses ao Alentejo 

2022.10.26 Grupo Parlamentar do PSD Projeto de Lei nº330/XV/1ª - “Fim da obrigatoriedade 
de instalação de rede de gás em habitação própria”; 
Projeto Lei 349 / XV/1ª – “Define o regime transitório 
de regularização dos edifícios sede e similares das 
associações sem fins lucrativos” 

 

2022.11.23 Grupo Parlamentar do PCP Proposta para o fim das portagens nas ex-SCUT e o fim 
das PPP rodoviárias 

2022.11.23 Agrupamento de escolas n.º 1 
de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que foi 

aprovada a candidatura ao programa de alargamento 

da rede de Clubes de Ciência Viva, apoiado pelo 

município de Serpa, de acordo com protocolo 

celebrado – Reunião de 20 de julho de 2022 

2022.12.07 Grupo Parlamentar do PCP Propostas no âmbito da Lei do Orçamento de Estado 
para 2023 

2022.12.07 Grupo Parlamentar do PSD Propostas no âmbito da Lei do Orçamento de Estado 
para 2023 

 

 

Foi, ainda, garantida a distribuição de correspondência remetida à autarquia e destinada aos Vereadores ou aos 

membros da Assembleia Municipal.  

 

A Câmara Municipal mantém atualizados os mecanismos de informação permanente sobre a gestão municipal, 

onde se inclui a página da internet, facilitando o acompanhamento, fiscalização e crítica, da atividade dos órgãos 

municipais.  

 

Refere-se ainda a publicação do boletim municipal “Serpa Informação”; a Agenda Cultural e Desportiva; 

Newsletters; Comunicados; Notas de Imprensa e Mupis na cidade de Serpa (mobiliário urbano para informação). 

 

Dos suportes online, além do site oficial (www.cm-serpa.pt), destacam-se ainda os seguintes: 

 Facebook: SerpaTerraForte  

 Instagram: https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt 

 Canal Youtube: www.youtube.com/user/SerpaCM 

 Portal do Munícipe http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx 

 Twitter: @SerpaTerraForte 

 Calameo 

 PodCast: https://anchor.fm/serpaterraforte  

http://www.cm-serpa.pt/
https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
https://anchor.fm/serpaterraforte
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 Newsletter: atividades mensais e pontuais 
 

 Notas de Imprensa e comunicados que são enviadas à comunicação social pela autarquia, 

designadamente:  

o Cortejo Histórico e Tradicional 
o Hospital de São Paulo 
o Migrantes 
o FLiS  
o Interrupção de fornecimento de água em Pias 
o Requalificação da Rua do Outeiro, VV Ficalho 
o Jornadas da Biodiversidade  
o XIX Encontro de Culturas  
o Contrato Local de Segurança de Serpa  
o Obras na Praça da República – achados arqueológicos  
o Tarde multicultural “Acolher e celebrar”  
o Espetáculo Cantares do Alentejo  
o Transporte rodoviário  
o Escola Secundária 
o III Festival Território Hospitalário  
o Acompanhamento da situação da Santa Casa da Misericórdia de Serpa  
o Realojamento temporário de migrantes  
o Interrupção fornecimento água Rua José Manuel Pardal Romão  
o Convite conferência de imprensa: Migrantes, emergência social 
o Interrupção fornecimento água Rua José Manuel Pardal Romão  
o Festival Futurama em Serpa  
o Festa do Cante 2022 
o Migrantes  
o Envio Moção pela melhoria das acessibilidades  
o Interrupção abastecimento na ZAE de Pias, dia 26 outubro  
o Interrupção abastecimento na ZAE de Pias, dia 9 de novembro  
o Comemorações do Centenário de José Saramago  
o Viver o melhor do Natal em Serpa  
o Requalificação da Rua do Outeiro, VV Ficalho, n.º 7/22  

o Rua Álvares Cabral em Pias – interrupção do fornecimento de água à localidade  

 

2.2. DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA 

Os partidos políticos representados nos órgãos deliberativos das autarquias locais, têm o direito de ser ouvidos 

sobre as propostas dos respetivos orçamentos e planos de atividade (artigo 5.º).   

 

No âmbito do processo de elaboração das Opções do Plano e Orçamento para 2023, foi solicitado ao PS, 

CHEGA e Coligação PSD/CDS, através de ofícios registados, com aviso de receção, datados de 19 de setembro 

(n.º 7382, 7383 e 7384, respetivamente), o envio de propostas e contributos para serem analisadas no âmbito 

da elaboração daqueles documentos.  

Nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, de 2 de maio, foi enviado ao Partido Socialista, Chega e 

Coligação PSD/CDS, no dia 6 de dezembro de 2022, por email, um link para acesso ao documento que contém 

as Opções do Plano 2023-2027, Plano de Atividades 2023, Plano Plurianual de Investimentos, Orçamento de 
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2023, Relatório de Apresentação e Fundamentação da Politica Orçamental e Mapa de Pessoal de 2023 e 

enviados ofícios n.º 10481, 10482 e 10484 aos referidos partidos, respetivamente. 

O documento foi analisado na reunião extraordinária do Órgão Executivo realizada no dia 29 de novembro do 

corrente ano, tendo sido deliberado, por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos da CDU e três votos 

contra dos eleitos do Partido Socialista e Chega, submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal.  

O referido documento foi apreciado na sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 20 de 

dezembro, tendo sido aprovado, por maioria, com os votos a favor dos eleitos da CDU, os votos contra do PS e 

CHEGA e as abstenções de duas eleitas do PS – Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho e 

Tesoureira da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), substituta do Presidente desta União de 

Freguesias. 

 

No inicio do ano de 2022, no dia 17 de janeiro, foi enviado ao PS, CHEGA e Coligação PSD/CDS, através de ofícios 

n.º 383, 395 e 397, respetivamente, e link para acesso ao documento respeitante às Opções do Plano 2022-

2026, Plano de Atividades 2022, Plano Plurianual de Investimentos, Orçamento de 2022, Relatório de 

Apresentação e Fundamentação da Politica Orçamental e Mapa de Pessoal de 2022, o qual foi analisado na 

reunião extraordinária do Órgão Executivo realizada no dia 14 de janeiro, tendo sido deliberado, por maioria, 

com os votos a favor dos eleitos da CDU e as abstenções dos eleitos do Partido Socialista e Chega, submete-lo à 

aprovação da Assembleia Municipal, o qual foi aprovado, na sessão ordinária do Órgão Deliberativo, realizada 

no dia 25 de fevereiro, por maioria, com 13 (treze) votos a favor dos eleitos da CDU e 13 (treze) abstenções dos 

eleitos do PS, PSD e CHEGA.  

 

 

2.3. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

Os partidos políticos da oposição têm o direito de se pronunciar e intervir, pelos meios constitucionais e legais, 

sobre quaisquer questões de interesse público relevante, bem como o direito de presença e participação, em 

todos os atos e atividades oficiais que, pela sua natureza, o justifiquem (artigo 6.º). 

 

Para além do direito de se pronunciar pelos meios constitucionais e legais, sobre quaisquer questões de 

interesse público relevante, podendo efetuar pedidos de informação, moções, recomendações, requerimentos, 

declarações politicas e esclarecimentos, durante o ano de 2022, procedeu-se ao envio de convites aos eleitos 

da Câmara e Assembleia Municipal, a fim de assegurar que estes pudessem participar em atos e eventos oficiais 

organizados ou apoiados pela Autarquia, nomeadamente, exposições; espetáculos; workshops; concertos; 

peças de teatro; colóquios; palestras; apresentação de livros; sessões de sensibilização e feiras, sendo nalgumas 

situações, efetuados os convites, diretamente pelo Sr. Presidente ou Sr. Vice-Presidente, durante as reuniões 

dos Órgãos Executivo e Deliberativo. 

 

Aos titulares do direito de oposição, foi assegurado o direito de apresentação de propostas para agendamento 

nas reuniões da Câmara Municipal.  
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Foi ainda dado conhecimento, a todos os eleitos da Assembleia Municipal, dos convites enviados para aquele 

Órgão Deliberativo: 

Entidade Evento Data  Participante 

BAAL 17 – Companhia 
de Teatro 

Convite para a estreia de “Sete 
canções Órficas” – Cine-Teatro de 
Serpa 

Dias 6,7 e 8 
de maio 

Presidente da Assembleia 
Municipal 

Sociedade Artística 
Reguenguense 

Convite para a cerimónia de entrega 
de prémios - Rali Flor do Alentejo – 
Cidade de Serpa 

15 de maio 2.ª Secretária da Mesa da 
Assembleia Municipal 

Câmara Municipal de 
Serpa 

Convite para a 6.ª Edição da Festa do 
Livro de Serpa 

27 a 29 de 
maio 

1.ª Secretária da Mesa da 
Assembleia Municipal 

CCDRAlentejo/Instituto 
Politécnico de 
Portalegre 

Convite para a II Edição da Energy and 
Climate Summit 

2 e 3 de 
junho - Sines 

Presidente da Assembleia 
Municipal 

Câmara Municipal de 
Serpa 

Concerto “Cantares do Alentejo” 25 de junho, 
cine teatro 
de Serpa 

 

 

Junta Freguesia de 
Brinches 

Guadiana em Festa - Moinhos 
Velhos 

2022.07.02  

BAAL 17 Espetáculo de abertura da 23.ª 
edição do Noites na Nora 

2022.07.08  

Associação Talentos de 
Vale de Vargo 

Festival de Verão 2022.08.15  

Câmara Municipal de 
Serpa 

Feira Agropecuária Transfronteiriça 
de Vale do Poço 

16 a 18 de 
setembro  

 

Federação de Andebol de 
Portugal 

Supertaça de Andebol Masculina  
Pavilhão Carlos Pinhão, Serpa 

10 e 11 de 
setembro 

Participou a 1.ª Secretária 
da Assembleia 

Confraria do Figo da India  IV Universidade Itinerante 
Internacional do Figo da India  

16 a 18 de 
setembro 

 

Projeto Guardiões Sessão de abertura da III Energy and 
Climate Summit  
Auditório do NERBE - Beja 

19 de 
outubro  

 

 

Guardiões III Energy and Climate Summit 
Auditório do Nerbe 

19 e 20 de 
outubro 

Presidente da Assembleia 
Municipal  

Casa do Alentejo  Debate – Acessibilidades 
ferroviárias, fator fundamental para 
o desenvolvimento da região 
Alentejo 

Estremoz 
18 e 19 
novembro 

 
---- 

BAAL 17 8.ª Edição Cenas de Novembro 4 a 20 de 
novembro 

Presidente da Assembleia 
Municipal  

Câmara Municipal de 
Serpa 

Plano Estratégico Serpa 2030 – 
Consulta a agentes fase 2 

2022.11.11 ------ 

Câmara Municipal de 
Arraiolos 

Conferência “Assimetrias – Do 
território ao social” 

2022.11.29 Presidente da Assembleia 
Municipal  

Câmara Municipal Serpa Exposição “Património (I) Material 
do Concelho de Serpa” 

2022.12.17 Presidente da Assembleia 
Municipal  

Associação Flor do Enxoé  Jantar solidário  2022.12.10 ---- 
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Câmara Municipal de 
Serpa 

Plenário do Conselho Municipal de 
Educação 

2022.12.12 Primeira Secretária da 
Mesa da A.M. 

Junta de Freguesia de 
Pias 

Mostra Pias 2022.12.16 Presidente da Assembleia 
Municipal  

 

 

Existe também a participação de representantes da Oposição em entidades e comissões, eleitos pela Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal, no início de cada mandato. 

 

Foram designados os seguintes representantes da Câmara Municipal nos Conselhos Gerais das Escolas do 

Concelho, para o TRIÉNIO 2021/2025: 

 

 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

- Vereadora Ana Cristina Véstia Moisão  

 

 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 

- Vereador Tomé Guerreiro Panazeite 

- Dirigente do Serviço de Educação Sara de Guadalupe Abraços Romão  

 

 

Foram designados os seguintes representantes da Assembleia Municipal nas diversas entidades/associações, 

para o mandato 2021/2025: 

 

 REPRESENTANTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA O CONSELHO CINEGÉTICO MUNICIPAL 
EFETIVO: 
Presidente da Junta de Freguesia de Pias 
António Fernando Limpo Moita 
 
SUPLENTE: 
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 
Maria Rita Valente Paulino  
 

 REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES  

EFETIVO: 
Presidente da Junta de Freguesia de Pias 
António Fernando Limpo Moita 
 
SUPLENTE: 
Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 
Edgar José Parreira Lezico 
 
 

 REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
EFETIVO 
Presidente da Junta de Freguesia de Brinches 
Maria dos Anjos Rézio Faquinéu Parreira 
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SUPLENTE 
Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 
Edgar José Parreira Lezico 
 
 

 REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA 
CONTRA INCÊNDIOS 

EFETIVO 
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 
Maria Rita Valente Paulino 
 
SUPLENTE 
Presidente da Junta de Freguesia de Pias 
António Fernando Limpo Moita  
 
 

 REPRESENTANTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL PARA O MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
EFETIVO 
Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo  
Manuel Luis Machado Nunes 
 
SUPLENTE 
Presidente da Junta de Freguesia de Brinches 
Maria dos Anjos Rézio Faquinéu Parreira 
 

 REPRESENTANTES PARA A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIMBAL – COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO 

EFETIVOS 
Tomé Alexandre Martins Pires – CDU 
Manuel Francisco Carvalho Soares – PS 
Duarte Nuno Pereira Lobo – CDU 
António Manuel Godinho Mariano – PS 
 
SUPLENTES 
Maria Manuela Martins Valente Pica – CDU 
Noel Ricardo Estevens Farinho – PS 
Maria José Afonso Borralho – CDU 
Manuel Pimenta Morgado Baiôa - PS 
 

 

Em 2022, os Vereadores da Oposição continuaram a usufruir de gabinete próprio, no edifício da Autarquia, com 

os meios logísticos necessários à sua atividade, bem como a possibilidade de realizarem atendimento aos 

munícipes. 

 

No mandato 2017/2021, a autarquia adquiriu computadores pessoais para uso de todos os eleitos da Câmara 

Municipal, para o exercício das suas funções, tendo os mesmos, na sua maioria, transitado para utilização no 

atual mandato 2021/2025 e procedeu-se à aquisição de mais um computador, de forma a contemplar todos os 

elementos do Órgão Executivo.  
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2.4. DIREITO DE DEPOR 

Os partidos políticos têm o direito de depor perante quaisquer comissões constituídas para a realização de livros 

brancos, relatórios, inquéritos, inspeções, sindicâncias ou outras formas de averiguação de factos sobre matérias 

de relevante interesse local (artigo 8.º).  

 

No período em questão, os eleitos locais referidos como titulares do direito de oposição não tiveram intervenção 

em qualquer comissão, para efeitos da aplicação do direito consagrado no artigo 8º do Estatuto do Direito de 

Oposição.  

 

2.5. DIREITO DE PRONÚNCIA SOBRE O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

De acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, os relatórios de avaliação 

do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias constantes da referida lei, são elaborados pelos 

órgãos executivos das autarquias locais, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram e 

serão enviados aos titulares do direito de oposição, a fim de que sobre eles se pronunciem (n.º 2 do art.º 10.º) 

e publicados no Boletim Municipal (n.º 5 do art.º 10.º). 

 

 

3. NOTA FINAL 

O presente relatório, indica os atos praticados em observância dos direitos consagrados no Estatuto do Direito 

de Oposição, durante o ano de 2022, as principais ações promovidas para assegurar o direito de constituir e 

exercer uma oposição democrática aos órgãos das autarquias locais, nos termos da constituição e da lei (artigo 

1.º da Lei 24/98).  

Para além disso, desenvolveram-se iniciativas com vista à promoção da participação democrática, quer das 

forças politicas da oposição, quer dos próprios cidadãos, como por exemplo, as reuniões descentralizadas da 

Câmara Municipal, que permitem aos munícipes e eleitos das freguesias intervirem, expondo os assuntos que 

consideram pertinentes, quer a nível pessoal, quer relacionados com as suas freguesias. 

Depois de uma interrupção durante o período de pandemia, embora se tenham realizado reuniões por 

videoconferência que permitiam a participação do público, foram retomadas as reuniões descentralizadas, 

tendo-se realizado, nesse âmbito, as seguintes reuniões, no ano de 2022: 

 Dia 2 de fevereiro – Centro Cultural de Brinches 

 Dia 2 de março – Salão Polivalente de Pias 

 Dia 27 de abril – Salão Polivalente de Vale de Vargo 

 Dia 22 de junho – Centro Cultural de Santa Iria 

 17 de agosto – Edifício sito na Rua da Fábrica, em Vale do Poço 

 12 de outubro – Salão Polivalente de Vila Nova de S.Bento 

 7 de dezembro – Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho 

 

Para cumprimento do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e artigo 35.º n.º 1 alínea u) do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, após o exercício do direito de pronúncia pelos titulares do direito 

de oposição, este relatório será publico no boletim municipal “Serpa Informação” e como tem sido prática 

habitual, no Município de Serpa, será ainda colocado em permanência no Site do Município, em www.cm-

serpa.pt. » ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.cm-serpa.pt/
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 Intervenções 

Interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais, começando por dizer que o relatório apresentado está bem, teoricamente, 

mas na prática, é outra coisa, e no que diz respeito ao direito à informação, nem sempre é dado conhecimento 

aos eleitos sobre as respostas que são enviadas aos munícipes, relativamente aos assuntos expostos nas 

reuniões da Câmara Municipal e o mesmo se verifica em relação às questões que são colocadas pelos 

presidentes das juntas de freguesia.  

No que se refere à publicação do boletim municipal, considera que a informação é meramente politica e 

enquanto oposição, pouco ou nada tem a ver com os eleitos da oposição e diz que é uma reivindicação que 

sempre tem feito. 

Na parte do direito de consulta prévia, refere que o Plano de Atividades e Orçamento nunca são previamente 

discutidos com a oposição, nunca é realizada uma reunião prévia, contrariamente àquilo que sempre têm 

solicitado.  

Manifesta ainda a sua discordância com a redação do artigo 6.º da Lei n.º 24/98, de 2 de maio, onde está referido 

que “Os partidos políticos da oposição têm o direito de se pronunciar e intervir, pelos meios constitucionais e 

legais, sobre quaisquer questões de interesse público relevante, bem como o direito de presença e participação, 

em todos os atos e atividades oficiais que, pela sua natureza, o justifiquem”, questionando sobre os “meios 

constitucionais e legais” e a referência a “o justifiquem”. ---------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite, na parte que refere a aquisição de computadores para uso de todos os eleitos 

da Câmara, lembra que o seu portátil tinha sido de um vereador do anterior mandato e que, devido ao facto de 

estar com alguns problemas, entregou-o nos serviços de informática da autarquia, há cerca de dois meses.  

 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Ana Moisão, que começou por dizer que concorda, na íntegra, com a intervenção da 

Sr.ª Vereadora Paula e que o relatório está muito bem redigido, mas é um documento de pura propaganda 

politica, que não corresponde à realidade. Informa que vai abster-se na votação deste assunto e deseja que, no 

âmbito do direito de consulta prévia, sejam os eleitos da oposição ouvidos sobre o próximo plano de atividades 

e orçamento e não sejam apenas consultados por escrito.  

Alerta ainda para a página 18 do relatório, em que falta incluir a reunião descentralizada da Câmara Municipal, 

que se realizou no salão polivalente de Pias, no ano passado.  ---------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente refere que irá ter em atenção as criticas efetuadas e quanto à entrega do computador por parte 

do Sr. Vereador Tomé, diz que não lhe foi dado conhecimento dessa situação, mas que irá tratar do assunto com 

o Serviço de Informática. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor da CDU e três abstenções dos Vereadores 

do PS e CHEGA, aprovar o Relatório de Avaliação do Direito de Oposição relativo ao ano de 2022 (acima 

transcrito) e remete-lo ao Partido Socialista, ao CHEGA e à Coligação “Consigo Serpa Consegue” PPD-PSD/CDS-

PP, de acordo com o n.º2 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e posterior publicação no Boletim 

Municipal “Serpa Informação” e no site do Município. -------------------------------------------------------------------------- 
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9. PMARHCS – Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – 

Proposta de intervenção e contrato de concessão de apoio à reabilitação da habitação (processo 

2021/Ades-Habit/1) – Alteração na proposta de intervenção  

Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 21 de dezembro do ano transato, foi deliberado, por 

unanimidade, concordar com a proposta de intervenção para a obra na habitação do requerente Horácio 

Domingos Nunes da Silva, ao abrigo do PMARHCS e aprovar o respetivo contrato de concessão de apoio. 

Na proposta de intervenção apresentada pelos serviços técnicos, constava o seguinte: 

«Construção de uma casa de banho adaptada no rés-do-chão da habitação e eliminação de barreiras 

arquitetónicas com a construção de uma rampa e dos três orçamentos apresentados, o orçamento de 

valor mais baixo, 12.606,58 (valor com iva a 6%) foi apresentado por Carlos Fermino Construções.» 

 

Através de informação datada de 5 do corrente mês de janeiro, a Chefe da Divisão de Ação Social, Habitação e 

Saúde, informa o seguinte: 

"Por lapso dos serviços, na redação do 4º parágrafo da proposta da deliberação de reunião da câmara, 

relativa ao processo PMARCHS 2021/Ades-Hab/1 – Horácio Domingos Nunes da Silva, solicitamos a 

seguinte retificação: onde se lê “ ...12.606,58€ (valor com IVA a 6%) apresentado por Carlos Fermino 

Construções” dever-se-á ler “...11.208,39€ (valor com IVA a 6%) apresentado por Seleiro Dias – 

Construção e Engenharia.  

Esta será a empresa responsável pela intervenção, de acordo com orçamentos apresentados e 

procedimento associado." 

 

 Intervenções 

Sobre o assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Pais, face ao lapso cometido pelos serviços, pelas consequências que 

poderia ter, na eventualidade do processo ter prosseguido com a empresa que constava na informação técnica 

inicial, sugere que exista cuidado na apreciação das propostas, para que não surjam lapsos desta natureza.  

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a alteração apresentada 

pelos respetivos serviços, no que se refere ao responsável pela obra na habitação do requerente, a empresa 

Seleiro Dias – Construção e Engenharia, pelo valor de 11.208,39€ (onze mil, duzentos e oito euros e trinta e 

nove cêntimos), com IVA incluído. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Anúncio n.º 3224/2023 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Farizes, n.º 52 em 

Serpa  

Nº Pedido - 3224/2023 
Data do Anúncio - 08-01-2023 
Data de Disponibilização no Site - 08-01-2023 

 
Dados do Requerente 
Magismagno Mediação Imobiliária 
 
Vendedor(es) 

Cláudia de Guadalupe Cavaco Colaço  
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Comprador(es) 

Regina Ramos Arsénio Rodrigues  

 
Identificação do Imóvel 
Artigo Matricial - 478 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) 
101.72 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua dos Farizes, 52 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 87500 Moeda Euros 
Data previsível do negócio - 23-01-2023 
 

Em 10 de janeiro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, atendendo à localização 

do imóvel (Rua dos Farizes, n.º 52, em Serpa), a área bruta privativa (101.72 m2) e o valor (87.500,00 Euros), 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores do Partido Socialista, não 

exercer o direito de preferência na venda do imóvel, sito na Rua dos Farizes, n.º 52 em Serpa, pelo valor 

proposto de 87.500€ (oitenta e sete mil e quinhentos euros). --------------------------------------------------------------- 
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11. Anúncio n.º 3225/2023 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do Cano, n.º 14 em 

Serpa  

Nº Pedido - 3225/2023 
Data do Anúncio - 08-01-2023 
Data de Disponibilização no Site - 08-01-2023 

 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação 
Magismagno Mediação Imobiliária 

 
Vendedor(es) 

Herdeiros de Francisco Apolinário Lezico  

 
Comprador(es) 

Francisco Manuel Carvoeiro Laneiro  

 
Identificação do Imóvel 
Artigo Matricial - 695 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) 
42 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
Localização do Imóvel 
Endereço - Rua do Cano, 14 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço - 16500 
Moeda - Euros 
Data previsível do negócio - 20-01-2023 
 

 

Em 9 de janeiro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, atendendo à localização 

do imóvel (Rua do Cano, n.º 14, em Serpa), a área bruta privativa (42,00 m2) e o valor (16.500,00 Euros), 

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

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos vereadores do Partido Socialista, não 

exercer o direito de preferência na venda do imóvel, sito na Rua do Cano, n.º 14, em Serpa, pelo valor proposto 

de 16.500 € (dezasseis mil e quinhentos euros). ---------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Licenças de recinto improvisado 

12.1. União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, através de informação datada de 9 de janeiro, refere que 

a União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo pretende a emissão de licença para recinto 

improvisado, para a instalação de uma Tenda com a dimensão de 25x10m e de um Palco com a dimensão de 

8x5m, no Parque de Feiras (junto ao Salão Polivalente de Vila Nova de São Bento), no âmbito da realização da 

“V Feira do Enchido e do Presunto de Vila Nova de São Bento”, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2023, das 10h00 

às 04h00 do dia seguinte. 

 

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

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

exceção dos seguintes elementos: 

- Plano de evacuação (no entanto trata-se de recinto em espaço aberto, com exceção da Tenda, a qual 

deverá manter-se sempre aberta); 

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

instalações sanitárias, planta com disposição dos equipamentos e demais atividades. 

 

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

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

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

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

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

aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

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

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

 

 Deliberação 

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

licença de recinto improvisado, solicitada pela União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, 

para a realização da “V Feira do Enchido e do Presunto de Vila Nova de São Bento”, nos dias 28 e 29 de janeiro 

de 2023. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12.2. Associação de Festas de Vale de Vargo 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, através de informação datada de 10 de janeiro, refere 

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

realização de espetáculo de “DJ’s”, numa tenda a colocar no estacionamento do Campo Desportivo de Vale de 

Vargo, nos dias 20 e 21 de janeiro de 2023, das 02h00 às 06h00 do dia seguinte, no âmbito da Festa de Vale de 

Vargo. 

 

É apresentada declaração da Junta de Freguesia, autorizando a Associação a utilizar o Salão Polivalente e o 

estacionamento do Campo Desportivo de Vale de Vargo, para a realização da Festa de São Sebastião, nos dias 

19 a 22 de janeiro de 2023. 
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De acordo com o DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09, no seu artigo 

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

exceção dos seguintes elementos: 

- Plano de evacuação (devendo a tenda manter-se aberta); 

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

instalações sanitárias, planta com disposição dos equipamentos e demais atividades. 

 

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

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

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

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

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

aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

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

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

 

 Deliberação 

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

licença de recinto improvisado, solicitada pela Associação de Festas de Vale de Vargo, para a realização de 

espetáculo de “DJ’s”, numa tenda a colocar no estacionamento do Campo Desportivo de Vale de Vargo, nos 

dias 20 e 21 de janeiro de 2023. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

13. Proposta de alteração anual do tarifário de abastecimento de água, águas residuais e resíduos 

urbanos – Ano de 2023 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em 12 do 

corrente mês de janeiro e que se transcreve: 

«1. No âmbito da relação com a Entidade Reguladora das Águas e Resíduos (ERSAR), incumbe ao município 

submeter o projeto de tarifário para o ano de 2023, tendo em vista a obtenção de parecer desta entidade, 

requisito legal que é necessário cumprir, antes da aprovação dos valores das tarifas. 

2. No prazo legal foi submetido o projeto tarifário com o respetivo ficheiro, que apresenta como aspeto principal 

uma variação tarifária assente no seguinte: 

 Aumento das tarifas de disponibilidade (fixas) em 5%; 

 Aumento das tarifas variáveis com escalão único em 6%; 

 Aumento das restantes tarifas variáveis de forma progressiva: 
o 2% no 1.º escalão; 
o 4% no 2.º escalão; 
o 6% no 3.º escalão; 
o 9% no 4.º escalão. 

Os valores de aumento propostos ficam muito abaixo do valor da inflação registada em 2022 e da prevista para 

2023 e têm em conta a nível das tarifas variáveis, o critério da progressividade como forma de desincentivar o 

consumo. 
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3. A ERSAR emitiu um parecer (documento em anexo) com um conjunto de observações que merecem os 

seguintes comentários: 

a) Tendo em conta que os valores dos gastos apresentados têm por base o reporte de contas de 2021, considera 

a ERSAR que o mesmo não se afigura verosímil, acrescentando o facto do mesmo não ter sido validado. O reporte 

não foi validado sobretudo pelo facto de haver questões relacionadas com a contabilização de subsídios ao 

investimento e a sua repercussão nos valores dos bens do imobilizado, que ainda não estão totalmente 

resolvidos e que até afetam marginalmente os bens afetos às atividades de abastecimento de água (AA), de 

saneamento de águas residuais (AR) e de gestão de resíduos urbanos (RU). Ora, a manutenção dos valores dos 

gastos apresentados são influenciados por um lado, pelo impacto da inflação que não se escamoteia, mas que 

é compensado por medidas de melhoria da gestão e de eficiência que estão a ser adotadas, com destaque para 

a repercussão na água a adquirir em alta, nas águas residuais a tratar e nos resíduos a entregar ao sistema em 

alta. 

b) Refere também a ERSAR, a não submissão do Tarifário ao Utilizador Final nos anos precedentes, questão que 

vai agora ser resolvida e que se trata de um mero procedimento administrativo e informativo junto da ERSAR 

sem repercussão a nível da relação da entidade gestora com os utilizadores, pois as tarifas são adequadamente 

publicitadas. 

c) A observação mais substantiva tem a ver com o não cumprimento do principio da recuperação de gastos, 

opção que se assume, dada a atual conjuntura, tendo de referir-se o nosso entendimento que o cumprimento 

do regime financeiro das autarquias locais tem de ser enquadrado num contexto de eficiência produtiva situação 

que ainda não se verifica. 

d) A variação dos gastos com pessoal com um aumento de 5% no setor das águas e do saneamento, tem em 

consideração o previsível aumento salarial e dos respetivos encargos, combinado com a melhoria de 

procedimentos de gestão, acontecendo o mesmo com o setor da gestão dos resíduos onde até se prevê uma 

redução de 5% tendo em conta as medidas de otimização da gestão dos recursos humanos. Não foram 

considerados gastos com telecomunicações em AR e RU, nem valores relativos a higiene, limpeza e conforto 

porque os mesmos não foram reportados em sede de avaliação das contas de 2021 e porque os mesmos a 

existirem se podem considerar negligenciáveis neste contexto, podendo dizer-se que em sede de reporte de 

2022 esta questão será avaliada com mais minúcia. 

e) É pertinente a observação sobre a TRH de AA e AR e a TGR, pelo que este tema será objeto de reapreciação 

e caso se considere necessário proceder-se-á a alteração dos valores durante o ano de 2023. 

f) A questão da disponibilização dos serviços de gestão de resíduos a utilizadores que não dispõem do serviço 

de AA e AR e a forma de aplicação da tarifa também será reapreciada e alterada em 2023 caso se considere 

necessário. 

g) Reconhece-se a necessidade de tomar medidas de redução dos níveis de ineficiência e por isso se estão a 

adotar as soluções orgânicas adequadas nas três atividades de que se destaca desde já a designação de um 

responsável para o setor e a adequada coordenação dos serviços. 

h) Assume-se o objetivo de cumprir o plano de investimento previsto, que poderá ser facilitado com o acesso a 

instrumentos de financiamento que a Câmara está a procurar além do seu próprio orçamento, considerando-se 

também a necessidade de avaliar a problemática da recolha seletiva de biorresíduos, sendo que este município 

já está envolvido em projeto sobre o tema no âmbito da Comunidade Intermunicipal. 
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i)  Não se acompanha as observações sobre a estrutura tarifária que está conforme o regulamento municipal, 

considerando-se que no âmbito do respeito pelo principio da autonomia local existe margem para ajustamentos 

na estrutura de acordo com as opções locais, sem prejuízo de se colocar como objetivo o de se proceder a uma 

revisão dos regulamentos dos serviços onde se possa proceder de forma diferente, ação que se irá desenvolver 

durante o ano de 2023. 

j) O município já aderiu e já pratica a tarifa social nos temos do Decreto-Lei n.º 147/2017 na sua versão atualizada 

patente no elevado número de beneficiários e é sua opção adotar tarifa social também para utilizadores não 

domésticos assumindo o município o respetivo financiamento, bem como não adotar tarifas para famílias 

numerosas. Qualquer das formas e tal com se referiu no item anterior são matérias que vão ser ponderadas no 

quadro da revisão dos regulamentos. 

4. Tendo em consideração o exposto e a fundamentação apresentada, propõe-se para aprovação da Câmara 

Municipal de Serpa, a seguinte proposta de tarifas para o ano de 2023, com entrada em vigor a partir de 1 de 

fevereiro: 
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Foi distribuído por todos os eleitos e consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, o 

parecer emitido pela ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. -------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, começou por intervir a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para solicitar esclarecimentos sobre o 

último paragrafo, da página 2.11 do parecer da ERSAR:  

 
O Sr. Presidente respondeu que a Câmara tem que reportar os tarifários todos os anos, mas relativamente a 

2022 e 2021 não foram reportados, foi comunicada a proposta, mas falhou a comunicação depois de ter sido 

aprovada, dado que este assunto estava dividido por vários serviços, parte na área financeira e parte na área 

operacional, e verificou-se que não estavam a funcionar de acordo com aquilo que era exigido, por isso, se criou 

agora a figura do gestor, para se concentrar o serviço numa pessoa e poder acompanhar todas as situações e se 

cumprir com rigor tudo o que é legalmente exigido. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Sobre o assunto, o Sr. Vereador Tomé Panazeite diz que a água é um bem escasso e finito, mas as famílias estão 

a passar por problemas financeiros, devido ao aumento dos bens alimentares, combustível, energia e este não 

seria um bom ano para aumentar o tarifário e poderíamos, pelo menos, ficar com os mesmos valores do ano 

anterior. Na sua opinião, o município poderia abdicar de outros custos, em prol destes gastos, pois são bens de 

primeira necessidade e seria uma forma do município aliviar um pouco as despesas dos nossos munícipes. Por 

não concordarem com a proposta de aumento apresentada, informa que os eleitos do PS vão votar contra.  

 

O Sr. Presidente lembra que é a entidade reguladora que impõe a atualização do tarifário e é necessário cumprir, 

e atingir determinados níveis de cobertura, para que a autarquia possa candidatar-se aos financiamentos do 

quadro comunitário, pois se não cumprir, não pode candidatar-se. --------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que conhecem a situação de outras autarquias e sabe que o nosso é dos 

municípios que tem a água mais barata, mas a atualização poderia ter sido feita de forma mais gradual e o que 

se arrastou durante muitos anos, foi a requalificação das nossas redes e foi-se perdendo muita água devido às 

várias roturas. Num ano tão difícil como será 2023, poder-se-ia ter optado por não fazer a atualização do tarifário 

e isso seria uma ajuda para as famílias. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente recordou o investimento que a autarquia está a fazer na melhoria e eficiência das nossas redes, 

num trabalho em colaboração com a AGDA. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse que fez algumas pesquisas e verificou que, no nosso município, continuamos 

a ter tarifas muito atraentes, não são daquelas que mais sufocam as famílias e percebe que o município está sob 

muitas exigências e são necessárias as candidaturas a linhas de apoio, para resolver os problemas que temos na 

nossa rede, pois a água é um bem essencial e neste âmbito, volta a lembrar da necessidade de se resolver o 

problema da falta do piquete em funcionamento durante 24h00. 

Informa que vai abster-se na votação deste assunto, pois tenta perceber a posição do Executivo, mas também 

considera que teria sido mais benéfico em termos de impostos municipais. ---------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos dos artigos 47.º e 54.º do Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos 

Urbanos de Serpa, artigos 12.º, 72.º e 82.º do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do 

Município de Serpa e artigos 46.º e 56.º do Regulamento Municipal de Águas Residuais de Serpa, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor da CDU, dois votos contra do PS e uma abstenção 

do CHEGA, concordar com a proposta de tarifário de fornecimento de água, águas residuais e resíduos 

urbanos, acima transcrita, para o ano de 2023. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. Pedido de parecer sobre constituição de compropriedade do prédio misto denominado “Melrinitas”, 

da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Requerente: Maria Joana Gomes 

Domingos 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 12 de janeiro 

de 2023, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à constituição de 

compropriedade, decorrente de PARTILHA da herança deixada por óbito de António Lourenço Domingos, aos 

filhos, António Maria Gomes Madeira Lourenço, João Manuel Gomes Domingos Mestre, Margarida Maria 



                                                                                                                     Ata n.º 2 – 18/01 
 
2023 

 

Pág. 45 

 

Madeira Lourenço e Maria Joana Gomes Domingos, na proporção de ¼ a cada um, do prédio misto denominado 

“Melrinitas”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 1912/20090708, inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo n.º 3, da secção K, e na matriz predial urbana sob o artigo n.º 852, da (extinta) 

Freguesia de Santa Maria, descrito na parte rústica com Área de 18,7250 hectares, por não se verificar que a 

referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico, em violação ao processo de reconversão das áreas 

urbanas de génese ilegal, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, 

de 2 de Setembro, na sua atual redação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Proposta de atribuição de apoios à atividade regular – Época desportiva 2022/2023 

Foi analisada a proposta do Gabinete do Movimento Associativo e Desporto, datada de 28 de novembro do ano 

transato, respeitante à atribuição de subsídios, para a época desportiva 2022/2023. 

A Unidade de Gestão Financeira, procedeu ao cabimento sequencial n.º 27688, em 13 do corrente mês de 

janeiro. 

Entidade Modalidade Nº Atletas Federados Subsidio Isenção de Taxas 

Futebol Clube de Serpa Futebol 204 19 575,00 € 20 520,00 € 

Centro Cultura Popular de Serpa Andebol e Voleibol 84 12 130,00 € 13 200,00 € 

Piense Sporting Clube Futebol 61 15 625,00 € 9 720,00 € 

Lá Vai Alho Futebol 24 275,00 € 2 970,00 € 

Casa do Povo de Serpa Ténis de mesa 8 7 000,00 €   

Soc. Luso União Serpense Ténis de mesa 14 10 000,00 €   

     

TOTAL  395 64 605,00 € 46 410,00 € 

(valores água e luz não contabilizados)    

 

Consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, os respetivos mapas discriminativos de 

cada uma das entidades constantes do quadro acima apresentado. ---------------------------------------------------------- 

 Intervenções 

Sobre este assunto, interveio a Sr.ª Vereadora Ana Moisão, que começou por dizer que consultou os apoios que 

foram atribuídos para a anterior época desportiva e verificou que algumas entidades deixaram de constar do 

mapa agora apresentado, tais como a Academia de Karaté de Serpa e o Boxerpa e existem outras que tiveram 

um aumento, como o Futebol Clube de Serpa e o Centro de Cultura Popular. Perguntou a que se devem estas 

diferenças, relativamente à anterior proposta.  

Sobre as questões que colocou, foi a Sr.ª Vereadora informada que os valores são propostos de acordo com os 

critérios definidos, em função do número de atletas e/ou da subida de escalão e as entidades que não constam, 

deve-se ao facto de não terem apresentado o seu plano de atividades. --------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de atribuição dos subsídios, para 

a época desportiva 2022/2023, apresentada pelo Gabinete do Movimento Associativo e Desporto, acima 

transcrita.  

Os Senhores Vereadores Carlos Alves e Paula Pais, ausentaram-se durante a apreciação e votação deste 

assunto, por se encontrarem impedidos, nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------- 

 

16. Proposta de apoio financeiro às comissões de festas para o ano de 2023 

Através de informação datada de 9 do corrente mês de janeiro, o Gabinete do Movimento Associativo e 

Desporto refere que, o apoio às comissões de festas tem sido até à data, sustentado na população residente, 

tendo como base os resultados dos Censos de 2011, acrescidos de montantes de acordo com determinados 

intervalos populacionais. 

Assim, tendo sido o ano de 2021 ano de recenseamento, ainda não são conhecidos os novos dados por lugar, 

apenas por freguesia. Com a junção das freguesias, não se permite apurar os residentes de cada lugar, exemplo 

de freguesia de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo (estas comissões recebem valores distintos), para 

determinar valores concretos. 

Considerando que houve um decréscimo da população no concelho e atendendo a esta circunstância, propõe o 

gabinete do movimento associativo e desporto, um acréscimo, baseados nos valores até à presente data, de 

10% conforme quadro que a seguir se apresenta: 

ENTIDADE Apoio 2022 Proposta para 2023 

AFVV - Associação de Festas de 
Vale de Vargo – Festas em Honra 
de São Sebastião 

 
4 436,00 € 

 

 
4 879.60 € 

Comissão de Festas de Serpa em 
Honra de Nossa Senhora de 
Guadalupe 

 
Custo das iluminações + 

  Fogo-de-artifício   
 

 
Custo das iluminações + 

  Fogo-de-artifício   

Comissão de Festas de Nª Sr.ª das 
Pazes e S. Jorge – Vila Verde de 
Ficalho 

 
5 418,00 € 

 

 
5 959.80 € 

Comissão de Festas da Mina da 
Orada 

 
767,00 € 

 
843.70 € 

Associação da Comissão de Festas 
em honra de Nª Sr.ª da Consolação 
– Brinches 

 
4 578,00 € 

 

 
5 035.80 € 

 
Comissão de Festas das Santas 
Cruzes – Vila Nova de S. Bento 

 
7 644,00 € 

 

 
8 408.40 € 

Associação da Comissão de Festas 
de A-do-Pinto em honra de Nª. Sr.ª 
de Fátima 

 
3 070,00 € 

 

 
3 377 € 

AFVV - Associação de Festas de 
Vale de Vargo –  
Festas da Ascensão do Senhor  

 
4 436,00 € 

 

 
4 879.60 € 

Comissão de Festas do Crespo   
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A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 27689 em 2023.01.13. 

 

 Intervenções 

Começou por intervir a Sr.ª Vereadora Paula Pais para referir que, depois de analisar o quadro apresentado, 

conclui que, o critério de atribuição de apoios não é igual para todas as comissões de festas, talvez por 

desconhecimento, refere.  

Por exemplo, em relação a Vale de Vargo, são atribuídos subsídios à Comissão para as duas Festas que se 

realizam naquela localidade: um pelas Festas em Honra de S. Sebastião e outro pelas Festas da Ascensão do 

Senhor, contudo, em Vila Verde de Ficalho, também se realizam duas festas, uma em honra de Nossa Senhora 

das Pazes e S. Jorge e outra em honra da Santa Maria, 15 de agosto, mas verifica que tem sido atribuído apenas 

apoio para a Festa em Honra de N.ª Sr.ª das Pazes e S.Jorge. 

Concordando com os valores apresentados para todas as Comissões de Festas, propõe que o critério de 

atribuição para as Festas do concelho seja o mesmo e assim rever o apoio a atribuir para as Festas de Vila Verde 

de Ficalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente informou que o apoio da autarquia é atribuído por cada festividade realizada e não por 

Comissão de Festas e o Sr. Vereador Carlos Alves também informou que deverá a Comissão de Festas, fazer 

chegar à Câmara, o respetivo pedido para a Festa em Honra de Santa Maria. -------------------------------------------- 

 

Interveio ainda a Sr.ª Vereadora Ana Moisão e disse que, atendendo a que os apoios são sustentados com base 

no número de população residente, considera injusto o valor atribuído às Comissões de Festas de algumas 

localidades, como seja o caso da Mina da Orada e do Crespo e neste último caso, verifica-se que, apesar do 

número reduzido de habitantes, conseguem mobilizar um número considerável de pessoas, que participam nas 

festas. 

224,00 € 
 

246.40 € 

Associação da Comissão de Festas 
em honra de Nª Sr.ª. da 
Consolação - Festas de Nª Sr.ª. das 
Neves – Brinches 

 
4 578,00 € 

 
5 035.80 € 

Comissão de Festas de Vales 
Mortos 
 

 
1 343,00 € 

 

 
1 477.30 € 

Comissão de Festas de Pias 
 

7 204,00 € 
 

 
7 924.40 € 

Comissão de Festas Santa Iria 
 

2 686,00 € 
 

 
2 954.60 € 

 
TOTAL 

 
46 384 € + 45 633 € 

(iluminação e fogo artificio 
Festas em Honra de Nª. 

Senhora Guadalupe) 

 
51 022.40 € + Iluminações 
e fogo artificio Festas em 

Honra de Nª. Senhora 
Guadalupe 

 



                                                                                                                     Ata n.º 2 – 18/01 
 
2023 

 

Pág. 48 

 

Sobre esta questão, o Sr. Vereador Carlos Alves disse que a Câmara já está a analisar esse assunto, a rever os 

critérios para apoio às festas das localidades mais pequenas, como Santa Iria, Vales Mortos, Vale do Poço, Mina 

da Orada e Crespo.  

Pelo Sr. Vereador Carlos Alves, foi ainda abordado o problema que existe anualmente em determinadas 

localidades, para constituição das Comissões de Festas e da intervenção da autarquia, em colaboração com o 

movimento associativo, na tentativa de mobilização das pessoas para integrarem essas Comissões, tendo a Sr.ª 

Vereadora Ana Moisão sugerido que exista um apelo junto das pessoas, diretamente por parte do Sr. Presidente, 

para se conseguir a constituição das Comissões para as Festas de Pias e de Serpa. ------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, acima transcrita, para apoio 

financeiro às Comissões de Festas, para o ano de 2023. -------------------------------------------------------------------- 

 

 

17. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 10, referente ao dia 17 de janeiro 

de 2023, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.736.549,86€ (três milhões, setecentos e trinta e seis mil, 

quinhentos e quarenta e nove euros e oitenta e seis 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 a Sr.ª Vereadora Paula Pais para abordar os seguintes assuntos: 

 Solicita o ponto de situação relativamente às seguintes candidaturas e questiona se as empresas têm 

concorrido para execução das obras: 

- Taberna dos Camponeses e Casa da Memória, em Pias; 

- Casa da Resistência, em Vale de Vargo; 

- Casa das Artes, em Vila Verde de Ficalho; 

- Casa do Rio, em Brinches; 

- Casão do Cante, em Vila Nova de S.Bento; 

- “Serpa, Mercados em Rede”, que inclui os mercados de Pias, Vila Verde de Ficalho, Vila Nova de S.Bento 

e Brinches 

 Pergunta sobre o prosseguimento do assunto do imobiliário da freguesia de Vila Verde de Ficalho, após 

a reunião que se realizou com a Presidente daquela junta de freguesia; 

 Tendo conhecimento da aprovação da carta educativa, por parte do município de Ourique, pergunta em 

que situação de encontra a carta educativa do concelho de Serpa; 

 Gostaria de saber quais os desenvolvimentos que existiram, após a assinatura do protocolo de 

colaboração para abertura ao público do jardim do palácio de Ficalho. 

 

Sobre a questão das candidaturas, o Sr. Presidente disse que os concursos estão a ficar desertos e algumas das 

obras terão que transitar para o próximo quadro comunitário de apoio. Informa que amanhã vai participar numa 

reunião na CIMBAL com o responsável por esta área das candidaturas, para se fazer o ponto de situação. 

No que diz respeito ao projeto dos Mercados em Rede, o Casão do Cante e a Taberna dos Camponeses, têm os 

mesmos que ser concluídos, mas no que se refere à Casa do Rio, a candidatura não foi no âmbito do quadro 

comunitário de apoio, mas sim de uma candidatura da Rota do Guadiana e o financiamento era de cerca de 
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100.000 euros, no entanto houve uma evolução muito grande na necessidade da obra e nos respetivos preços 

e o valor total seria muito mais elevado que o valor do financiamento.  

 

Diz ainda que existem perspetivas altas relativamente ao novo quadro comunitário de apoio, porque a verba 

atribuída à CIM altera significativamente, serão alargados os leques de apoio, mas aumenta a responsabilidade 

na gestão dos fundos. 

Informa ainda que o projeto da Casa da Artes está concluído e em condições de se avançar com o respetivo 

procedimento, tendo a Sr.ª Vereadora Odete Borralho acrescentado que, em Vila Verde de Ficalho, a par deste 

projeto, têm existido conversações com a família do artista Francisco Relógio, tendo em vista a possibilidade de 

abertura da casa do pintor durante alguns períodos, para que fique acessível para visitas por parte do público.  

 

Voltou a intervir o Sr. Presidente para informar que, relativamente à questão levantada sobre o imobiliário da 

freguesia de Vila Verde de Ficalho, foram solicitados os dados aos respetivos serviços e o assunto está em 

apreciação.  

Em relação ao protocolo para abertura ao publico do jardim do palácio, informa que têm ocorrido reuniões com 

os proprietários e ainda no decorrer desta semana será realizada outra reunião para se analisar a intervenção a 

fazer naquele espaço, que tem que ser integrada, pois precisa de uma limpeza, mas que tem que ser feita com 

algum cuidado, por causa da segurança das árvores.  

 

Sobre a Carta Educativa, informa a Sr.ª Vereadora Odete Borralho que foi criado um grupo de trabalho para se 

analisar a versão draft que foi enviada pela CIMBAL.  Em reunião realizada com as escolas do concelho e 

representantes dos pais, foi o documento analisado e enviadas as respetivas apreciações para a empresa que 

elaborou a Carta, nomeadamente nos apoios ao alunos com necessidades educativas especiais e na área dos 

transportes escolares, embora a empresa também tenha inquirido vários agentes da comunidade educativa e 

estamos, neste momento, em condições de fechar o documento, prevendo-se que possa ser apreciado pela 

Assembleia Municipal, na próxima sessão. Disponibilizou-se para enviar aos vereadores, para prévio 

conhecimento, a versão draft do documento que a câmara recebeu. ------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Tomé Panazeite para questionar sobre um projeto que já terminou, que permitia a 

existência da figura do mediador da comunidade cigana, que era importante a sua intervenção junto da 

comunidade escolar. Gostaria de saber se autarquia apresentou candidatura para a continuidade deste projeto. 

Refere ainda que a Comunidade Terapêutica Horta Nova, com sede em Beja, que é uma valência da Cáritas 

Diocesana, enviou no ano passado um email para a autarquia e o último foi no dia 4 de janeiro, a solicitar o 

agendamento de uma reunião, mas ainda não obtiveram resposta da Câmara. ------------------------------------------ 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho começou por dizer que irá verificar com os respetivos serviços, a situação da 

candidatura para a continuidade da figura do medidor e acrescentou que a autarquia tem agendada uma reunião 

com o Alto Comissariado para as Migrações e era importante a continuidade do mediador, não apenas para a 

etnia cigana, mas também para os migrantes. 

Sobre a Comunidade Terapêutica Horta Nova, vai verificar a situação com os respetivos serviços e depois informa 

sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Ana Moisão, que abordou os seguintes assuntos: 

 Informa que recebeu, no domingo à noite, um alerta através das redes sociais, a referir que três 

estrangeiros não tinham onde dormir e procuraram abrigo no edifício da Segurança Social em Serpa. 

Deu conhecimento à GNR e ao Sr. Vereador Carlos Alves, que tratou do assunto com os Serviços de 

Proteção Civil e terá sido encontrado um espaço para esses três homens no parque de campismo. 

Pergunta sobre a situação atual dessas pessoas; 

 Gostaria de saber se o edifício onde funcionava o posto da GNR em Serpa, pertence à autarquia e em 

caso afirmativo, se tem algum projeto para aquelas instalações. Considera que poderia ser destinado 

aquele edifício, a situações de emergência social, pois estará equipado com camaratas. Diz ainda que o 

Governo, em 2020, criou um mecanismo de apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e 

de saúde; 

 Recebeu informação de que a autarquia elaborou um percurso, denominado Rota do Contrabando, na 

freguesia de Vila Verde de Ficalho e viu que no folheto promocional e também em campanhas eleitorais, 

existe a promessa de criar um parque de lazer. Pergunta o que aconteceu com este projeto do parque 

de lazer e gostaria de saber porque motivo se encontra vedado o acesso àquele percurso, num caminho 

que é publico, tendo um privado colocado um portão e grades.  

Chama ainda a atenção que, no folheto promocional, está referida uma ponte de madeira para 

atravessar a ribeira e pergunta porque nunca foi concretizado este projeto da ponte; 

 Gostaria de saber porque motivo não se encontram concluídos os passeios da Avenida das Forças 

Armadas, em Vila Verde de Ficalho; 

 Ainda sobre Vila Verde de Ficalho, refere a falta de sinalética a indicar a localização do parque de 

caravanas e a necessidade de colocação de asfalto nessa área do parque; 

 Diz que causa transtorno aos moradores e dá mau aspeto, o facto de não existirem passeios junto das 

moradias novas da Avenida Nossa Senhora de Guadalupe, em Serpa, para além das ervas enormes que 

lá existem; 

 Sobre o espaço museológico que existe em Pias, que considera muito bonito, contendo muitas fotos e 

peças cedidas pela população, está encerrado ao público. Lamenta esta situação, pois Pias não tem 

muito para mostrar, para além de ser um roteiro gastronómico, mas o espaço museológico poderia 

completar esse roteiro e seria interessante a possibilidade de existirem visitas guiadas. Pergunta que 

destino pretende a autarquia dar a este espaço museológico; 

 Manifesta ainda a sua satisfação pela reativação da Banda Filarmónica de Brinches, a quem deseja longa 

vida e votos de muitos sucessos; 

 Percebeu através das redes sociais, que o Circo Bravo está em Beja e terá contactado a nossa autarquia, 

mas que não aceitaram o pedido para atuação em Serpa. Gostaria de saber o motivo dessa recusa; 

 Diz que teve acesso a uma reclamação apresentada por um munícipe, sobre a falta de manutenção da 

via pública, no caminho de acesso ao Monte de Pocilgões (Doc. E/15464/2022 e E/17609/2022). 

Pergunta em que situação se encontra este processo; 

 Ainda relacionado com os caminhos municipais, pergunta em que situação se encontra o processo do 

caminho de Vale Côvo, na sequência da reivindicação dos moradores, para a colocação de asfalto. 

 

Sobre o assunto dos três imigrantes, o Sr. Vereador Carlos Alves disse que o Serviço Municipal de Proteção Civil 

já tinha conhecimento e estavam a tratar do assunto, tendo a Sr.ª Vereadora Odete Borralho acrescentado que 

foi contactada a Segurança Social, a quem compete dar resposta em casos de emergência social, mas como só 

era possível disponibilizar habitação, em Macedo de Cavaleiros, a partir do dia de hoje, por isso, desde domingo 

que as pessoas ficaram alojadas provisoriamente, numa casa da autarquia.  
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Sobre o antigo posto da GNR em Serpa, o Sr. Presidente confirma que a autarquia é proprietária do edifício. 

Informa que já foi assinado o Auto de Entrega no que diz respeito ao antigo posto da GNR em Brinches, mas que 

ainda não foi feita a entrega ao município, das antigas instalações em Serpa. 

Sobre a situação do encerramento do caminho do circuito da Rota do Contrabando, diz que existem muitas 

situações problemáticas com os caminhos públicos, pois os que eram caminhos agrícolas que atravessavam 

propriedades particulares, pode ser colocado um portão, mas deve ficar com possibilidade de se abrir e fechar 

quando necessário.  

Ainda sobre a Rota do Contrabando, o Sr. Vereador Carlos Alves disse que o percurso contemplava uma ponte 

de madeira, contudo, a empresa não conseguiu adaptar e dar continuidade a esse projeto, por isso, o assunto 

foi analisado com a Junta de Freguesia e retirou-se a ponte desse circuito. Quanto ao parque de lazer, 

desconhece esse assunto e aproveita para informar que no dia 31 de dezembro, foram homologados todos os 

percursos do concelho.  

 

Por ser do seu conhecimento a situação relativa a este circuito e ao terreno, a Sr.ª Vereadora Paula Pais 

esclareceu que um proprietário espanhol comprou um moinho e vedou o caminho real, porque tem vacas nessa 

propriedade, mas houve manifestações de descontentamento por parte da população, e foi retirado o portão, 

mas colocou grades para as vacas não passarem. As vacas estão no leito do rio e deixam muita sujidade na água, 

já fez um levantamento fotográfico e enviou para o ICNF com uma exposição sobre o assunto. 

Sobre o parque de merendas, era um projeto do anterior executivo da Junta de Freguesia de Vila Verde de 

Ficalho, enquanto proposta eleitoral da CDU e foi adquirido algum equipamento para esse parque, mas como 

não foi possível a sua implementação até final desse mandato, foi o equipamento colocado na zona da Ermida 

de N.ª Sr.ª das Pazes.  

Sobre o percurso, diz que está bem sinalizado, começa no jardim, passa a ribeira e a Ermida, é agradável e quanto 

à ponte, poderia ser uma solução, mas trata-se de uma distância muito grande e teria que ser uma grande obra. 

 

Também sobre a ponte, o Sr. Vereador Francisco Godinho disse que, por ser uma obra de grande envergadura, 

não era viável. Sobre a sujidade provocada por animais existente na referida propriedade, informa que a Câmara 

solicitou à APA que nos dê informação sobre o leito de cheia, para saber se é possível a entrada do gado naquela 

área.  

Sobre a questão colocada em relação aos passeios da Avenida das Forças Armadas, em Vila Verde de Ficalho, o 

Sr. Vereador refere que já reuniu com a Junta de Freguesia e informou que vai mandar elaborar o processo para 

a construção de um muro de contenção, com passagem hidráulica e só depois será possível executar os passeios.  

 

No que se refere à ausência de passeios na Avenida N.ª Sr.ª de Guadalupe, em Serpa, o Sr. Presidente informa 

que se trata de um loteamento particular, sendo da responsabilidade do loteador a execução das 

infraestruturas, que ainda não foram efetuadas, embora o alvará ainda esteja dentro do prazo. O Município tem 

uma garantia bancária e se o alvará caducar sem conclusão das infraestruturas, terá a Câmara que acionar a 

garantia e executar as obras.  

Quanto à sinalética do parque de caravanas de Vila Verde de Ficalho, diz que não será possível a sua colocação, 

uma vez que não está legalizado, tenho já o proprietário do terreno sido informado sobre os requisitos 

necessários para a sua legalização. 

Quanto à questão colocada em relação ao Circo Bravo e sobre o processo de reclamação por falta de 

manutenção da via pública, diz que irá verificar os assuntos com os respetivos serviços.  

Informa que ainda não se obteve resposta por parte da seguradora, no que se refere ao caminho municipal de 

Vale Côvo. Foi colocada a hipótese de se fazer parcelarmente a colocação de asfalto, mas os valores são 
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consideráveis. Informa que, ontem, no Conselho Regional da CIMBAL, foi debatida a questão de a União 

Europeia não ter disponibilizado verbas para este tipo de trabalhos, mas a Senhora Ministra sugeriu a 

possibilidade das autarquias trabalharem em conjunto com as CIM, para a eventual contratação de empréstimo, 

através do Banco Europeu de Investimento. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No que se refere ao espaço museológico de Pias, por ser propriedade da Junta de Freguesia de Pias, ficou a 

Sr.ªVereadora Odete Borralho de analisar este assunto com a Junta de Freguesia. --------------------------------------- 

 

Antes de terminar a reunião, o Sr. Vereador Carlos Alves informa que a seleção nacional de futsal feminino sub 

19, vai estar em Serpa, para um estágio de curta duração, que vai incluir dois jogos amigáveis frente à seleção 

espanhola. Convida todos os eleitos para participarem nos referidos jogos, que terão lugar no pavilhão de 

desportos Carlos Pinhão, no dia 24 de janeiro, às 19h00 e no dia 25, pelas 17h00. --------------------------------------- 

 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 17 de janeiro 

«Na sequência da questão colocada pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, na reunião de 21 de dezembro e de acordo 

com informação da Divisão de Ação Social, Habitação e Saúde, o funcionamento do CLAIM em Pias, decorre às 

quartas-feiras, no seguinte horário: 9h30-12h30 e 14h00-17h30. Até ao término do projeto ser(pa)+ cidadão (6 

de abril de 2022), o serviço funcionava ainda à quinta -feira de manhã, por disponibilidade do técnico afeto ao 

projeto.  

Em Serpa, o serviço funciona às segundas, terças, quintas e sextas-feiras no horário 9h30-12h30 e 14h00-17h30. 

Em Brinches, o serviço funciona apenas quando identificada a necessidade. 

O CLAIM tem uma funcionária afeta e, à data, o maior número de atendimentos em Serpa justifica, segundo a 

entidade, a maior permanência neste polo de atendimento.»  ---------------------------------------------------------------- 

 

 

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 ______________, 

relativamente às deliberações dos seguintes assuntos: 

 
 Alteração n.º 20 ao Orçamento e n.º 15 às GOP da Câmara Municipal – Ratificação  

 Pedido de enquadramento em instrumento de gestão territorial para arranque e posterior plantação de 

olival, no prédio rústico, artigo 79 secção E, da freguesia de Brinches – Requerente: Sociedade Agrícola 

Senhorio do Garcia Quintana, Ldª 

 Pedido de enquadramento em instrumento de gestão territorial para arranque e posterior plantação de 

olival, no artigo 152 secção I da freguesia de Pias – Requerente: Tânia Ângelo 

 Pedido de enquadramento em instrumento de gestão territorial para arranque de olival e posterior 

plantação de cereais, no artigo 358.º secção D da freguesia de Vila Verde de Ficalho– Requerente: 

António Moreno Toral  

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, aos lotes 28 e 29 da 

Zona Industrial de Serpa – 2.º fase – Requerente: J.P.A. Silva, Lda. 

 Proposta de venda do CD “Cantares do Alentejo” 
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 CP n.º 23/2022 – Empreitada de construção do coberto multiusos – Bairro de S.Francisco, em Serpa – 

Ratificação  

 Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de Avaliação do ano de 2022 

 PMARHCS – Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Proposta 

de intervenção e contrato de concessão de apoio à reabilitação da habitação (processo 2021/Ades-

Habit/1) – Alteração na proposta de intervenção  

 Anúncio n.º 3224/2023 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Farizes, n.º 52 em 

Serpa  

 Anúncio n.º 3225/2023 – Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua do cano, n.º 14 em Serpa  

 Licenças de recinto improvisado 

 Proposta de alteração anual do tarifário de abastecimento de água, águas residuais e resíduos urbanos 

– Ano de 2023 

 Pedido de parecer sobre constituição de compropriedade do prédio misto denominado “Melrinitas”, da 

União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Requerente: Maria Joana Gomes Domingos 

 Proposta de atribuição de apoios à atividade regular – Época desportiva 2022/2023 

 Proposta de apoio financeiro às comissões de festas para o ano de 2023 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17h45 da qual, para constar, se lavrou a 

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

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

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

 
 

 

 

         O Presidente da Câmara      A Secretária 

  

                                                      
_______________________________   _________________________ 
       João Francisco Efigénio Palma         Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 2/2023 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 18 de janeiro 

 
 

ANEXO 1 - Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival, no prédio rústico, artigo 79 secção 

E, da freguesia de Brinches – Requerente: Sociedade Agrícola Senhorio do Garcia Quintana, Ldª 

 

ANEXO 2 - Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de olival, no artigo 152 secção I da freguesia 

de Pias – Requerente: Tânia Ângelo 

 

ANEXO 3 - Pedido de parecer para arranque e posterior plantação de cereais, no artigo 358.º secção D da 

freguesia de Vila Verde de Ficalho– Requerente: António Moreno Toral  

 
ANEXO 4 – Proposta de alteração anual do tarifário de abastecimento de água, águas residuais e resíduos 

urbanos – Ano de 2023 - Parecer emitido pela ERSAR 

 

ANEXO 5 – Proposta de atribuição de apoios à atividade regular – Época desportiva 2022/2023 

 

 

  


