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 ATA N.º 12/2019 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 12 de junho de 2019  
  

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

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 12/2019 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 12 DE JUNHO DE 2019   

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 12 

de junho de 2019, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da 

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

 

Aprovação da Ata n.º 11/2019 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, colocou-se à 

consideração a ata n.º 11, relativa à reunião realizada no dia 29 de maio, a qual foi previamente distribuída 

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

 

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

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

assuntos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Pedidos de licença para recinto improvisado 

3. Alteração n.º 8 ao Orçamento e alteração n.º 6 ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

4. 2ª Revisão ao Orçamento da Câmara Municipal  

5. Transferência de competências  

6. Edificação de garagem de apoio a uma habitação em Santa Iria – Requerente: Florinda Maria 

Correia Horta da Palma 

7. Lote n.º 38 da Zona Industrial de Serpa - Viabilidade de alteração de uso para oficina – 

Requerente: Prospero López Valero 

8. Empreitada de Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – 2.º Pedido de 

prorrogação de prazo 

9. Proposta de regulamento para o Programa Gente em Movimento 

10. Lote de terreno parcela destacada da Zona Industrial de Serpa – Informação sobre desistência de 

lote por parte de Luís Miguel Dias Medeiros e proposta de atribuição à empresa DIMFARM 

11. CPI 30/2019 – Aquisição de serviços na área dos seguros – Adjudicação e aprovação da minuta 

do contrato 

12. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos  

13. Edição de publicação “As Elites e o Poder Local em Serpa” – Definição do valor de venda 

14. MURPI – Confederação Nacional de Reformados, pensionistas e Idosos 

15. Grupo Coral e Etnográfico Os Camponeses de Pias – Proposta de atribuição de subsidio  

16. Piense Sporting Clube – Proposta de exploração do bar das piscinas de Pias 

17. Projeto Ser(pa) + Cidadão – Ser, Participar e Construir Identidades 
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18. Aprovação de Adenda ao Contrato de Empréstimo ref.ª 0765/005723/891 

19. Destaque de parcela do prédio sito na Rua Nova das Flores, n.º 9 e 11 em Vila Nova de S.Bento - 

Retificação  

20. Proposta de protocolo de cedência de sede, a celebrar entre a Câmara Municipal de Serpa e a 

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

21. CPI 24/2019 – Fornecimento de energia elétrica em mercado livre - Proposta de aprovação de 

relatório final e revogação da decisão de contratar  

22. Resumo Diário da Tesouraria  

 

 

ORDEM DO DIA  

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 

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

isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades:   

 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas 

da Ascensão do 

Senhor de Vale de 

Vargo 

 

7808 

2019.05.27 

Festas da Ascensão do 

Senhor 

30 de maio a 2 de junho 

Ruído e recinto 

improvisado 

 

35,00 € 

Associação de 

Estudantes da 

Escola Secundária 

de Serpa 

8025 

2019.05.30 

Festa final de ano letivo  

Salão Polivalente de Serpa, 

dia 14 de junho 

 

Ruido  

 

20,00 € 

Sociedade Luso 

União Serpense 

8043 

2019.05.31 

Arraial de Santo António 

15 de junho 

Ruido e recinto 

improvisado 

35,00 € 

Associação de 

Moradores da Neta e 

do Pulo do Lobo 

8326 

2019.06.05 

 
 
 
  

Bailes 

Junto ao Café Ribeiro, em 

Vale do Poço 

14 de junho 

Ruido e recinto 

improvisado  

 

35,00 € 

 

 

 

BAAL 17 – 

Companhia de 

Teatro 

7501 

2019.05.21 

Instalação de estrado, 

material técnico e 80 

cadeiras, no Largo de Santa 

Maria, entre 18 e 22 de junho 

e colocação de prisma na 

Praça da República; 

Teatro de rua, com a peça 

FAKE no Largo de Santa 

Maria. 

 

 

Ocupação de 

espaço na via 

pública e ruido  

 

 

 

55,00 € 

Clube de Vela de 

Tavira 

7686 

2019.06.06 

O Clube Vela de Tavira, 

solicita que o seu atleta Fábio 
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Cunha residente em Serpa, 

possa frequentar a titulo 

gratuito uma ou duas vezes 

por semana, as piscinas para 

complemento ao treino de 

triatlo, com a duração de 1h a 

1,30h. 

Não existem registos de 

apoios anteriores à entidade. 

O atleta teria que ficar 

condicionado aos horários 

existentes e coincidentes 

com o público, tanto na 

piscina coberta como na 

descoberta. 

Sulcena  7585 

2019.05.22 

Feira do Sótão 

Dia 15 de junho 

Ruido e 

Ocupação de via 

pública 

 

40,00€ 

Maria Gertrudes  

Guerreiro Penúria 

Pegas  

(Grupo Pró Centro 

Histórico de Serpa) 

 

8044 

2019.06.06 

8046 

 

Sardinhada na Praça da 

República em Serpa 

Dia 4 de julho 

 

Ocupação de via 

pública  

 

20,00€ 

 

Informa a Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico que, pretende o Grupo Pró Centro Histórico 

de Serpa realizar um jantar (sardinhada) na Praça da República, em Serpa, no dia 4 de julho, solicitando à 

Câmara a isenção de pagamento da taxa de ocupação de via pública. 

De acordo com o Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a taxa é de 20 euros sendo que a 

decisão de isentar do pagamento compete à Câmara Municipal. Com efeito, define o referido 

Regulamento, designadamente o nº 6 do artigo 8º que: “Poderá, ainda haver lugar a isenção ou 

redução de taxas relativamente a eventos de manifesto e relevante interesse municipal, mediante 

deliberação da Câmara Municipal, sob proposta devidamente fundamentada do respetivo Pelouro”. 

 

O Grupo Pró Centro Histórico de Serpa é uma organização informal constituída por um conjunto alargado 

de pessoas – a título individual, empresários, comerciantes - que tem como objetivo criar dinâmicas para o 

Centro Histórico, mediante a apresentação e discussão de propostas e de ideias nas várias áreas de 

intervenção - circulação rodoviária e pedonal, a sinalética, a habitação, o turismo e a dinamização cultural 

ou a valorização do património -  sempre em colaboração com o município de Serpa e com todos os 

agentes que se associarem e entenderem participar.  

Este grupo tem mantido uma atividade regular, concretizando e participando em algumas iniciativas de 

dinamização do Centro Histórico. Em setembro de 2018 realizou um jantar na Praça, também contando 

com o apoio do município, que na logística associada e quer na isenção do pagamento da taxa de 

ocupação de via publica, entre outros apoios. 
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A iniciativa que agora pretendem organizar é um jantar aberto a todos os interessados, com o objetivo de 

trazer pessoas à Praça da República – espaço central – e sensibilizar para as suas potencialidades, 

associando também outras ações de dinamização. Acrescenta-se que a iniciativa não tem fins lucrativos, 

sendo o valor a solicitar aos inscritos no jantar destinado a suportar as despesas de organização. 

Considerando que nos termos do definido no anexo I da lei 75/2013 de 12 de setembro, designadamente 

os  nº 1 e 2. do  artigo 23º conjugados com o artigo 33º, alíneas u)  ff),  constituem atribuições do 

município a promoção e salvaguarda dos interesse próprios das respetivas populações e que os 

municípios tem atribuições, entre outras,  no património e na promoção do desenvolvimento,  competindo 

à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva ou outra de 

interesse para o município, bem como promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização 

de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal;  

 

Considerando que a mobilização e participação dos cidadãos, seja de forma institucional ou informal, 

como é o caso, deve ser incentivada pelo município e considerando que os objetivos desse grupo de 

trabalho contribuem para a estratégia do município de dinamização do Centro Histórico de Serpa, entende-

se que a iniciativa reúne condições para uma decisão positiva no que respeita ao pedido de isenção de 

taxa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Pedidos de licença para recinto improvisado 

Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr.Presidente, respeitante ao 

licenciamento de recinto improvisado: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Requerente Atividade/local Doc. 

Entrada 

Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Comissão de Festas 

da Ascensão do 

Senhor de Vale de 

Vargo 

Variedades 

Largo da Igreja, 

em Vale de Vargo 

 

7806 

2019.05.27 

 

30 de maio 

 

 

2019.05.28 

 

 

Autorização 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão das seguintes licenças de recinto 

improvisado: 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Sociedade Luso União 

Serpense 

Arraial de Santo António 

Campo da Malha, em Serpa 

 

8040 

2019.05.31 

 

15 de junho 

Associação de Moradores 

da Neta e do Pulo do Lobo 

Bailes 

Largo do café Ribeiro, em 

Vale do Poço 

 

8322 

2019.06.05 

 

14 e 15 de 

junho  
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Clube Atlético 

Aldenovense 

Bailes 

Rua D.Maria do Carmo 

Horta Barroso, em Vila Nova 

de S.Bento 

 

 

 

8397 

2019.06.05 

 

 

14 a 29 de 

junho 

BAAL 17 Teatro de rua FAKE, no 

Largo de Santa Maria 

7491 

2019.05.21 

 

20 a 22 de 

junho 

 

 

3. Alteração n.º 8 ao Orçamento e alteração n.º 6 ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal  

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

deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar a 

alteração n.º 8 ao Orçamento e alteração n.º 6 ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme 

documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante.  
 

 

4. 2ª Revisão ao Orçamento da Câmara Municipal  

De acordo com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) e 33º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do 

PS, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a segunda revisão ao Orçamento, de acordo com os 

documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante.  -----------------------------------------  

 

 

5. Transferência de competências  

1. A Lei da transferência de competências para as autarquias (Lei n.º 50/2018) e a de alteração à Lei do 

Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei n.º 51/2018), aprovadas no 

final da sessão legislativa, confirmam a consagração do subfinanciamento do poder local e a transferência 

de encargos em áreas e domínios vários, colocando novos e sérios problemas à gestão das autarquias e, 

sobretudo, à resposta aos problemas das populações. 

Não pode deixar de ser considerado, aliás, o conjunto de riscos associados à legislação agora em vigor 

que, no ato de promulgação, o Presidente da República referenciou: 

- A sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias locais de atribuições 

até este momento da Administração Central; 

- O inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de responsabilidades do 

Estado; 

- A preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias locais; 

- A exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência mediata no rigor das 

finanças públicas; 

- O afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial o seu papel, 

sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas. 
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Por si só, o público reconhecimento destes riscos é prova bastante das insuficiências e erradas opções 

adotadas na Lei. 

Acresce que, em praticamente todos os domínios, apenas são transferidas para as autarquias 

competências de mera execução, o que as coloca numa situação semelhante à de extensões dos órgãos 

do Poder Central e multiplica as situações de tutela à revelia da Constituição, contribuindo para corroer a 

autonomia do Poder Local. 

2. O carácter atrabiliário que rodeou o processo que conduziu à Lei n.º 50/2018, a começar nas 

incongruências do texto da Lei, teve expressão no próprio debate e aprovação do Orçamento do Estado 

para 2019 no qual foram rejeitadas propostas essenciais à concretização da transferência de 

competências. Não deixa de ser significativo que o artigo da proposta de Lei sobre o Fundo Financeiro de 

Descentralização que remetia (abusiva e ilegalmente, sublinhe-se) para diplomas do Governo a afetação 

dos meios financeiros tenha sido eliminado. A eliminação deste artigo, traduzindo de forma clara a rejeição 

da Assembleia da República à pretensão do Governo de decidir dos montantes a transferir para o 

exercício das competências, só pode ser lido como um impedimento de facto à sua concretização em 

2019. Para lá das razões mais substanciais quanto ao conteúdo e natureza do processo, este facto só por 

si justifica que o município rejeite responsabilidades relativamente às quais não há qualquer garantia legal 

de virem acompanhadas de meios financeiros.   

3.  A Lei n.º 50/2018 prevê que os termos concretos da transferência em cada área resultarão de Decreto-

Lei a aprovar pelo Conselho de Ministros. 

Porém, estabelece que essa transferência se possa fazer de forma gradual e confere às autarquias a 

faculdade de optarem por adiar o exercício das novas competências por deliberação das suas 

assembleias, comunicando a sua opção à DGAL nos seguintes termos:  

- Até 15 de Setembro de 2018, as autarquias que não pretendam a transferência em 2019; 

- Até 30 de Junho de 2019, as autarquias que não pretendam a transferência em 2020. 

A partir de 1 de janeiro de 2021 a Lei considera transferidas todas as competências. 

Vários municípios deliberaram atempadamente nos termos previstos na Lei, aliás os únicos então em 

vigor. As pressões então dirigidas sobre as autarquias, invocando interpretações abusivas da legislação ou 

dando como inútil as deliberações que a própria Lei estabelecia levou a que muitos municípios, mesmo os 

que afirmavam discordância com a transferência de competência se acomodaram à operação 

desencadeada pelo MAI, tivessem decidido não se pronunciar. 

4. A apreciação geral sobre o processo, o conjunto de implicações financeiras, humanas e organizacionais, 

a ausência de conhecimento sobre as matérias a transferir, as condições e as suas implicações (só 

descortináveis com a publicação de cada um dos Decretos-Lei) deviam ter conduzido a que, 

responsavelmente e na defesa dos interesses quer da autarquia quer da população, se rejeitasse a 

assunção a partir de 1 de janeiro de 2019, das novas competências.  

Foi isto que o município de Serpa, responsavelmente fez. A justeza da decisão é aliás confirmada pelos 

desenvolvimentos do processo designadamente com a publicação dos diplomas sectoriais. Na verdade, 

estes diplomas subvertem prazos legais, confundem datas de entrada em vigor (em que são omissos) com 

produção de efeitos. Entretanto a própria natureza dos diplomas sectoriais e a sua redação recomendam 

que, sem prejuízo da deliberação adotada em setembro passado, se confirme de novo – agora já não 

apenas referente à recusa de assunção das competências em 2019, mas também para 2020 – a clara 
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posição deste município face a este processo.   

Atendendo aos considerandos referidos, propõe-se que a Câmara Municipal de Serpa, delibere submeter 

a apreciação da Assembleia Municipal de Serpa: 

1. Rejeitar, reafirmando a deliberação legalmente adotada em setembro de 2018, a assunção, em 

2019 e em 2020, das competências transferidas por via do seguinte decreto-lei sectorial: 

- Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30-04-2019: Concretiza o quadro de transferência de competências 

para os órgãos municipais no domínio do serviço público de transporte de passageiros regular em vias 

navegáveis interiores e no domínio do transporte turístico de passageiros em vias navegáveis interiores. 

2. Reclamar: 

- Da Assembleia da República que delibere no processo de apreciação parlamentar já requerido a 

cessação de vigência destes diplomas; 

- O inicio de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da criação das 

regiões administrativas; 

- A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações;  

- O encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são hoje as atribuições do 

poder local e as competências dos seus órgãos; 

- A identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se adequam ao 

nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado (designadamente a sua 

universalidade) e sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados e não pretexto para a 

desresponsabilização do Estado por via de um subfinanciamento que o atual processo institucionaliza. 

 Deliberação  

Atendendo aos considerandos acima referidos, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos 

contra dos eleitos do PS e quatro votos a favor dos eleitos da CDU, propor que a Assembleia Municipal 

delibere: 

1. Rejeitar, reafirmando a deliberação legalmente adotada em setembro de 2018, a 

assunção, em 2019 e em 2020, das competências transferidas por via do seguinte 

decreto-lei sectorial: 

 Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30-04-2019 - Concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio do serviço público de 

transporte de passageiros regular em vias navegáveis interiores e no domínio do 

transporte turístico de passageiros em vias navegáveis interiores. 

2. Reclamar: 

- Da Assembleia da República, que delibere no processo de apreciação parlamentar já 

requerido a cessação de vigência destes diplomas; 

- O inicio de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da 

criação das regiões administrativas; 

- A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações;  
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- O encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da 

sua plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são 

hoje as atribuições do poder local e as competências dos seus órgãos; 

- A identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se 

adequam ao nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado 

(designadamente a sua universalidade) e sejam acompanhadas dos meios financeiros 

adequados e não pretexto para a desresponsabilização do Estado por via de um 

subfinanciamento que o atual processo institucionaliza. 

 

 

 

 

6. Edificação de garagem de apoio a uma habitação em Santa Iria – Requerente: Florinda 

Maria Correia Horta da Palma 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, através do oficio ref.ª 2224/2018 de 

02/03, foi a requerente notificada, por forma a requerer a emissão do alvará de licença de obras, no prazo 

de um ano. 

Ultrapassado o prazo sem que o mesmo tivesse sido solicitado, a licença caduca, conforme disposto no 

n.º2 do art. º71 do RJUE, procedendo-se à audiência prévia do interessado, ainda de acordo com o 

disposto no n. º5, através do ofício ref.2305/2019 de 27/03. 

Pelo exposto, ultrapassado o prazo definido de 15 (quinze) dias, sem que a requerente se pronunciasse, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de obras, referente a 

uma edificação de garagem de apoio a uma habitação, na Rua do Campo da Bola, n.º 1-A, em Santa Iria.  
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7. Lote n.º 38 da Zona Industrial de Serpa - Viabilidade de alteração de uso para oficina – 

Requerente: Prospero López Valero 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que veio o Requerente apresentar uma 

exposição relativa à viabilidade de alteração de uso do armazém de "Fabricação de alimentos para 

animais de criação" (indústria), localizado no lote 38 da Zona Industrial de Serpa, para "Oficina automóvel" 

(comércio/serviços/indústria), referente ao alvará de autorização de utilização nº 31/2016. 

O regulamento do loteamento permite o uso de "oficina". 

O CADES pronunciou-se favoravelmente à alteração de uso pretendida, informando que “existe parecer 

favorável de alteração de licença de utilização do lote 38, de Próspero Lopez Valero, conforme solicitado 

pelo titular do referido lote”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a alteração de uso do armazém de 

"Fabricação de alimentos para animais de criação" (indústria), localizado no lote 38 da Zona Industrial de 

Serpa, para "Oficina automóvel" (comércio/serviços/indústria), referente ao alvará de autorização de 

utilização nº31/2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Empreitada de Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – 2.º 

Pedido de prorrogação de prazo 

A Divisão de Mobilidade e Obras Municipais informa que é necessário tomar as seguintes decisões: 

 Aplicação ou não aplicação da sanção contratual e decisão em Reunião de Câmara porque o 

procedimento de contratação é o Concurso Público; 

 Prorrogação de 147 dias contínuos, a titulo gracioso, do prazo de execução da empreitada; 

 Imputação dos custos da fiscalização externa, no período prorrogado, ao adjudicatário; 

 

1.º Pedido de prorrogação: 

Datas importantes a considerar com o 1º pedido de prorrogação de prazo 

Data da Consignação:  10-01-2018 

Comunicação de aprovação do PSS: 17-01-2018 

 

Prazo da Obra: 

Inicial – 366 dias; 

Prorrogações –  138 dias; 

Data Final Previsível sem prorrogação – 18-01-2019 

Data Final Previsível com prorrogação – 05-06-2019 

 

2.º pedido de prorrogação 

É pedido a prorrogação por mais 147 dias, o que estima a conclusão da empreitada a 30.10.2019. 

 

Face ao exposto propõem o deferimento da prorrogação de prazo de 147 dias, a título gracioso, sem 

custos para o dono da obra (custos de estaleiro ou similares). Em caso de deferimento desta prorrogação 

graciosa a data estimada de conclusão da empreitada é no dia 30-10-2019. Os custos com a fiscalização 
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externa, nas situações de prorrogação de prazo da responsabilidade do adjudicatário, deverão ser 

contemplados no programa de procedimento em próximas empreitadas porque estando omisso podem 

gerar situações de conflito. 

 

O adjudicatário está em incumprimento contratual pelo que pode o Dono da Obra aplicar a sanção 

contratual conforme previsto na legislação em vigor. O cálculo da sanção contratual é o produto entre os 

dias de multa (diferença entre a data final de prazo e a data de término da obra) e o valor diário de 

multa (correspondente a 1 (por mil) do preço contratual – 665,01€/dia) que perfaz o valor, sem IVA, de 

189.527,85€. Multa calculada entre o dia 18-01-2019 e 30-10-2019, referente a 285 dias de prorrogação 

de prazo. 

 

Face às dificuldades apresentadas pelo adjudicatário, defendendo o interesse público para a conclusão da 

empreitada, propõem a não aplicação da sanção contratual, no entanto esta carece de decisão da 

entidade competente. O adjudicatário alega algumas dificuldades financeiras, conforme discutido em 

reuniões de obra. A confirmar-se as dificuldades financeiras a aplicação da multa poderá resultar no 

abandono da obra por parte do mesmo.  

Considerando que não é aplicada a multa poderá equacionar-se que o valor que acresce a fiscalização da 

obra seja suportado pelo empreiteiro. 

Após decisão deverá a mesma ser comunicada ao adjudicatário. 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares lembrou que, numa reunião do Executivo em que tinha 

sido analisado o assunto da empreitada do Mercado, tinha ficado acordado que os vereadores da 

oposição iriam ser convidados a participar numa reunião de obra com o empreiteiro, mas até à presente 

data isso ainda não aconteceu. 

Por outro lado, é com grande preocupação que se constata que uma obra que tinha um prazo previsto de 

execução de 366 dias, vá já com dois adiamentos, num total de 285 dias  

Estes atrasos são tão mais significativos por quanto apresentam constrangimentos, quer para os 

vendedores quer para os munícipes. O correto seria a aplicação das penalidades, no entanto, também se 

compreende as dificuldades da empresa e os efeitos que as aplicações das penalizações acarretariam, 

sendo preferível ver a conclusão da obra. Apesar de concordarem, consideram que seria positivo que o 

pagamento da fiscalização ficasse a cargo do empreiteiro, face a todas as outras benesses concedidas.  

 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares lembrou que, numa reunião do Executivo em que tinha 

sido analisado o assunto da empreitada do Mercado, tinha ficado acordado que os vereadores da 

oposição iriam ser convidados a participar numa reunião de obra com o empreiteiro, mas até à presente 

data isso ainda não aconteceu. 

O Sr. Presidente disse que iria falar com os respetivos serviços, para que sejam convidados numa próxima 

reunião a efetuar com o empreiteiro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de prorrogação por 

mais 147 (cento e quarenta e sete) dias, a título gracioso, sem custos para o dono da obra (custos de 

estaleiro ou similares), não se aplicando a sanção contratual e não será suportado pelo empreiteiro os 

custos de fiscalização da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Proposta de regulamento para o Programa Gente em Movimento 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Gabinete do 

Movimento Associativo, Desporto e Juventude, respeitante ao Regulamento para o Programa Gente em 

Movimento, cujo teor a seguir se transcreve: 

 

«Projeto de Regulamento Municipal do Programa “Gente em Movimento” 
 

Preâmbulo 
Artigo 1º 
Âmbito 

 
O presente regulamento é aplicável em todo o concelho de Serpa. 
 

Artigo 2º 
Objeto 

 
1 – Constitui objeto do presente documento regulamentar a participação do município de Serpa no âmbito 
do programa “Gente em Movimento”, estabelecendo as respetivas regras de admissão e participação. 
 
2 – O programa Gente em Movimento, adiante designado por GM, visa promover a ocupação saudável 
dos tempos livres da população sénior do concelho, orientando-os para o desempenho de atividades 
desportivas, de animação e lazer, facilitando um envelhecimento ativo e participativo. 
  
3 – O GM é promovido pelo Município de Serpa, em parceria com as Juntas e Uniões de Freguesia do 
concelho e destina-se a toda a população sénior residente no concelho.  
 

Artigo 3º 
Objetivos 

 
1 – Do Programa 

a) Promover a saúde e o bem-estar físico e mental; 
b) Possibilitar o desenvolvimento das capacidades psicomotoras, sociais e cognitivas, contribuindo 

para a melhoria da autoestima; 
c) Combater o isolamento e promover o convívio e a sociabilização; 
d) Prevenir e/ou retardar o aparecimento de algumas doenças. 

 
2 – Do regulamento 

a) Regular e salvaguardar o bom funcionamento do projeto, dotando-o de regras de admissão e 
participação.   

 
Artigo 4º 

Destinatários 
1 -  O GM destina-se prioritariamente à população sénior residente no concelho de Serpa, com mais de 60 
anos. 
2 – Poderão participar no programa, os munícipes adultos, por recomendação médica, desempregados ou 
por falta de programas de atividade física adequada, na área de residência.   
 

Artigo 5º 
Modalidades/Atividades Desenvolvidas 
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1 – São desenvolvidas no programa GM modalidades regulares, sendo elas: 
2 Ginástica Sénior (+ Ativo e Ativo); 
3 Hidroginástica; 
4 Boccia Sénior 

 
2 – No GM são desenvolvidas ainda modalidades e atividades pontuais, tais como: 

a) Caminhadas; 
b) Passeios 
c) Convívios 
d) Acções de promoção de hábitos de vida saudável 
e) Rastreios 
 

Artigo 6º 
Inscrições 

 
1 - A inscrição é feita pelos interessados a todo o tempo, nas Juntas e Uniões de Freguesia do concelho, 
mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição em modelo próprio, fornecida pelas Juntas e Uniões de Freguesia, 
b) Atestado médico 
c) Cartão de Cidadão  
d) Número de Identificação Fiscal 

 
2 - A inscrição tem um custo de 5,00 € (joia) e inclui: 

a) Cartão Identificativo 
b) Seguro de acidentes pessoal 
c) Kit do “atleta” (t´shirt, pipote para água e touca) 

 
3 – A renovação de inscrição (anual) é aceite mediante entrega de atestado médico, dispensando os 
documentos acima descritos, caso não existam alterações nos dados pessoais (morada, contactos, etc) 
 
4 – A ausência prolongada, não justificada, anula a inscrição. 
 

 
Artigo 7º 

 Locais das Atividades 
 
1 - A GM decorre em instalações municipais – Piscina Municipal Coberta de Serpa, Pavilhão Municipal de 
Desporto Carlos Pinhão, em Serpa, Pavilhão Municipal de Vila Nova de S. Bento e noutras que lhe sejam 
cedidas pelas entidades parceiras. 
 
2 – Para a atividade de Hidroginástica, que se realiza na Piscina Municipal Coberta de Serpa o transporte 
é assegurado pela Câmara Municipal, Juntas e Uniões de Freguesia. 
 

Artigo 8º 
     Calendarização 

 
1. As atividades decorrem de setembro a Julho do ano seguinte. 
2. Todas as atividades do programa ficam suspensas nos períodos: Natal, Carnaval, Pascoa, a 

definir em tempo próprio e a afixar no mês que antecede. 
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Artigo 9º 
Informações 

 
 Toda a informação sobre este programa poderá ser consultada na Câmara Municipal de Serpa (CMS), em 
www.cm-serpa.pt . e nas sedes das Juntas e Uniões de Freguesia do concelho. 
 

Artigo 10º 
          Casos Omissos 

 
Os casos omissos no presente regulamento, serão supridos por deliberação da Câmara Municipal.» 
 

 Intervenções 
Sobre este assunto, o Sr. Vereador António Mariano interveio para fazer uma sugestão, para que numa 
próxima alteração ao Regulamento o assunto seja equacionado e que tem a ver com a possibilidade de 
existência de escalões para o pagamento em função do rendimento de cada participante, pois 5,00€ pode 
ser um valor insignificante para quem tem reformas superiores a 1.000€, mas já será significativo para 
quem recebe 200€ ou 300€ de reforma. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

10. Lote de terreno parcela destacada da Zona Industrial de Serpa – Informação sobre 

desistência de lote por parte de Luís Miguel Dias Medeiros e proposta de atribuição à 

empresa DIMFARM 

O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico informa que, Luís Miguel Dias Medeiros, a quem foi 

atribuído em Reunião de Câmara no dia 18 de outubro de 2017, o designado “Lote de terreno Parcela 

Destacada”, na Zona Industrial de Serpa, com uma área de 379,77m2, inscrito na matriz sob o artigo 4096, 

descrito sob o nº3926/20170803” na Conservatória do Registo Predial, informou em reunião realizada no 

dia 23 de maio que desiste do lote atribuído, por razões logísticas, visto que o projeto previsto para ser 

executado no lote está a ser realizado noutra infraestrutura. Esta situação foi formalizada através do nosso 

ofício nº 2931/2019. 

 

A empresa DIMFARM é titular do lote contiguo com a designação – “Parcela B, inscrita na matriz sob o 

artigo 4097, descrita sob o nº3845/20141210”, com área de 379,77 m2, atribuído em reunião de Câmara 

de 20 de setembro de 2017 e com escritura realizada em 22 de fevereiro de 2018. Em conformidade com 

a Licença de Obras n.º 20/2019, emitida em 26/02/2019, a empresa DIMFARM está a realizar obras para a 

instalação de um armazém para embalamento e armazenamento de azeite na referida parcela B.  

 

De acordo com as informações prestadas pelo responsável da empresa, através de correio eletrónico a 13 

de maio e a 24 de maio de 2019, após o início das referidas obras constatou-se que a área da parcela B é 

insuficiente para o projeto, pelo que solicitam à Câmara a possibilidade de atribuição do lote contiguo, 

caso a desistência fosse efetivada, com a justificação de que assim poderiam ficar com área total de 

759,54 m2 e consequentemente uma maior área para o engarrafamento e comercialização do azeite 

beneficiado ainda de uma boa sala de exposição. 

 

Analisado o pedido com base nos critérios de seleção definidos para cedência de lotes das zonas de 

atividades económicas/zona industrial verifica-se que reúne as condições de elegibilidade necessárias, 

nomeadamente, ser uma atividade com sustentabilidade, com ligação ao tecido económico local, estar 

sedeada no concelho e com condições físicas necessárias à instalação, visto que já se iniciaram as obras 

no lote contiguo.  

http://www.cm-serpa.pt/
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Por constituir atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento económico, de acordo com o 

disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) do Decreto-lei 75/2013 de 12 de setembro (Regime Jurídico 

das Autarquias Locais); 

Porque, de acordo com o mesmo Decreto-lei, artigo 33, alíneas g) e ff), respetivamente, compete à 

Câmara Municipal, “adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RGMM” e “ 

promover o desenvolvimento de atividades relacionadas com atividade económica de interesse municipal;  

E considerando o definido no Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, Capitulo IV, 

secção II, artigo 497 e seguintes, nomeadamente no que se refere à aquisição de lotes nas zonas de 

atividades económicas: 

- Dá-se conhecimento da desistência de interesse por parte de Luís Miguel Dias Medeiros do 

designado “Lote de terreno Parcela Destacada” com área de 379,77m2, situado na Zona Industrial 

de Serpa, inscrito na matriz sob o artigo 4096, descrito sob o nº3926/20170803” na Conservatória 

do Registo Predial e atribuído em Reunião de Câmara no dia 18 de outubro de 2017  

- E propõe-se que seja apreciada a atribuição do referido lote à empresa DIMFARM, Unipessoal 

Lda, com sede na Rua Frida Khalo, nº 5 em Serpa. Propõe-se também a venda seja efetuada pelo 

preço fixado de 0,30euros/m2 e de acordo com as obrigações gerais respeitantes à venda dos 

lotes de terreno desta natureza 

 Deliberação  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da desistência de interesse por parte de Luís Miguel Dias 

Medeiros do designado “Lote de terreno Parcela Destacada” e deliberou, por unanimidade, revogar a 

deliberação proferida na reunião realizada no dia 18 de outubro de 2017, respeitante à atribuição do lote a 

Luís Miguel Dias Medeiros.  

Foi ainda deliberado, por unanimidade, atribuir o referido lote, com a área de 379,77m2, situado na Zona 

Industrial de Serpa, inscrito na matriz sob o artigo 4096, descrito sob o nº3926/20170803 na Conservatória 

do Registo Predial, à empresa DIMFARM, Unipessoal Lda, com sede na Rua Frida Khalo, nº 5 em Serpa, 

pelo preço fixado de 0,30euros/m2 e de acordo com as obrigações gerais respeitantes à venda dos lotes 

de terreno desta natureza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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11. CPI 30/2019 – Aquisição de serviços na área dos seguros – Adjudicação e aprovação da 

minuta do contrato 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública remete ao Órgão Executivo, entidade competente, 
relatório final e demais documentos que compõem o processo, para adjudicação, nos termos do artigo 76º, 
nº 1 e artigo 148º, nº 3 do CCP, à empresa Caravela – Companhia de Seguros, S.A., no valor total de 
173.477,10€ para o Lote 1 e de 111.603,90€ para o Lote 2, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, o que 
perfaz um total de € 285.081,00, isento de Iva, ao abrigo do artigo 9º do CIVA. 
 
Em simultâneo, cfr emana o disposto no artigo 98º, nº1, do citado diploma legal, na sua atual redação, 
remetem a minuta do contrato para aprovação. 
 
Sugerem que seja designado como gestor do contrato, ao abrigo do art.º 299-A, o técnico Nuno Miguel 
Carvalho Canhita. 
 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do 

Partido Socialista: 

 

 Aprovar o Relatório Final, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte 
integrante e adjudicar à empresa Caravela – Companhia de Seguros, S.A., a 
aquisição de serviços na área dos seguros, no valor total de 173.477,10€ para 
o Lote 1 e de 111.603,90€ para o Lote 2, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, 
o que perfaz um total de € 285.081,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e oitenta e 
um euros), isento de IVA, ao abrigo do artigo 9º do CIVA; 
 

 Nos termos do artigo 98º, nº1, do citado diploma legal, na sua atual redação, 
aprovar a minuta do contrato, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte 
integrante; 

 
 Nomear como Gestor do Contrato, ao abrigo do art.º 299-A, do referido diploma 

legal, o Técnico Nuno Miguel Carvalho Canhita. 
 

 

12. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos  

De harmonia com o disposto no art.º 22º, nº 1 e nº 6 do DL nº 197/99, de 8 de Junho, a abertura de 

procedimentos relativa a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico, 

ou em ano que não seja o da sua realização, e que não se encontrem inscritos em planos ou programas 

plurianuais legalmente aprovados, deve merecer a aprovação do respetivo órgão deliberativo. 

Refere, ainda, a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos 

e Pagamentos e Atraso, adiante designado por LCPA, que a assunção de compromissos plurianuais está 

sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal. 

Atendendo que o compromisso plurianual, agora em apreço, é superior a 99.759,58€ e não está 

contemplada em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados (Grandes Opções do Plano – 

GOP), cumpre-se o disposto na disposição legal referida no parágrafo anterior.  

Foi autorizada, em sessão de Assembleia Municipal realizada no dia 28 de fevereiro do corrente ano, a 

repartição de encargos para o fornecimento de energia elétrica em mercado livre. O procedimento foi 

aberto, nos termos do artº 20º, nº 1, alínea a) do CCP, aprovado pelo DL nº 18/2008, de 29 de janeiro, 

alterado, aditado e republicado pelo DL nº 111-B/2017, de 31 de agosto, publicado no Diário da República 
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nº 63 de 29 de março, e no JOUE de 2 de abril. No entanto, a única proposta apresentada foi excluída, nos 

termos do artº 70º, nº 2, alínea d), por o valor da mesma ser superior ao preço base  

Assim, considerando que o fornecimento de energia elétrica em mercado livre não se desenrola na 

totalidade no presente ano, submetem à reunião de Câmara, como proposta para aprovação da 

Assembleia Municipal nova repartição de encargos de verbas para os anos de 2020, 2021 e 2022. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 

seguinte repartição de encargos, para os anos de 2020, 2021 e 2022, respeitante ao concurso de 

fornecimento de energia elétrica em mercado livre: 
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Repartição de Encargos 

      

  

  
Valor Global 

S/ IVA 
Valor Global 

C/ IVA 

2019 2020 2021 2022 

Valor S/ IVA Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA 

1.700.000,00 
€ 

2.091.000,00 
€ 

141.666,67€ 174.250,00€ 566.666,67€ 697.000,00€ 566.666,67€ 697.000,00€ 425.000,00€ 522.750,00€ 
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13. Edição de publicação “As Elites e o Poder Local em Serpa” – Definição do valor de venda  

A Divisão de Cultura e Património informa que a Câmara Municipal comprou 100 exemplares da 

publicação “As elites e o Poder Local em Serpa”, de Ana Cortez de Lobão, em 2009, sendo 50 exemplares 

para venda no Posto de Turismo de Serpa. 

O Município adquiriu a obra às Edições Colibri pelo preço de 12€/publicação, ou seja, com um desconto 

de 20% sobre o PVP, que foi fixado pela editora em 15,00€/publicação.  

 

Nos termos do regime do preço fixo do livro (Decreto-Lei n.º 176/96, de 21 de setembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 216/2000, de 2 de setembro, e Decreto-Lei n.º 196/2015, de 16 de setembro), o preço de 

venda ao público do livro, praticado pelos retalhistas, deve situar-se entre 90 % e 100% do preço fixado 

pelo editor ou importador (artigo 4.º, n.º 1), ou no caso de livros que tenham sido editados pela primeira 

vez ou importados há mais de 18 meses, os retalhistas podem estabelecer preços de venda inferiores 

(artigo 4.º, n.º 2). 

 

Assim, a publicação "As Elites e o Poder Local em Serpa" pode ser vendido no Posto de Turismo de Serpa 

a 12,00€/publicação (preço de aquisição). 

 

 Deliberação  

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

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, estipular em 12,00€ (doze euros), o preço de 

venda da publicação “As Elites e o Poder Local em Serpa”. -------------------------------------------------------------- 

 

 

14. MURPI – Confederação Nacional de Reformados, pensionistas e Idosos 

A Confederação Nacional – MURPI, organiza a festa anual, o 24º Piquenicão, que se realizou a 9 de junho 

em Cuba e solicita apoio solidário para a realização de mesmo. 

Sendo a maior festa nacional dos reformados, o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 

Juventude informa que se tem registado a presença de associações do concelho em edições anteriores e 

apresentam proposta de 150€ para apoio à referida iniciativa. 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao MURPI – Confederação Nacional de Reformados, 

Pensionistas e Idosos, um subsidio no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros), para apoio na 

realização do 24.º piquenicão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Grupo Coral e Etnográfico Os Camponeses de Pias – Proposta de atribuição de subsidio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e com base no 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV e artigo 33.º n.º 1 alínea u) da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral e Etnográfico 
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Os Camponeses de Pias, um subsidio no valor de 1.000 € (mil euros) para apoio à atividade a desenvolver 

em 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Piense Sporting Clube – Proposta de exploração do bar das piscinas de Pias 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em 23 de maio do corrente ano, informa 

que o Piense Sporting Clube, a exemplo de anos anteriores, solicita a exploração do bar da piscina 

municipal de Pias. 

Na sequência de conversas mantidas com o Presidente do Clube, informam que estão reunidas as 

condições para avançar com a exploração do bar, como forma de apoio pontual, propondo assim a 

exploração do bar da piscina municipal de Pias, durante a época balnear, ao Piense Sporting Clube.  

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a exploração do bar da piscina municipal de Pias 

ao Piense Sporting Clube, sob a forma de apoio pontual, atendendo à sua natureza jurídica, no âmbito do 

apoio ao movimento associativo local, durante a época balnear de 2019. --------------------------------------------- 

 

 

17. Projeto Ser(pa) + Cidadão – Ser, Participar e Construir Identidades 

Tendo em vista a afetação, distribuição de verba e processo de transferência financeira para a Rota do 

Guadiana, para a execução das ações do Projeto de Mediadores Municipais Interculturais, o Projeto 

Ser(pa) + Cidadão – Ser, Participar e Construir Identidades, foi analisada a seguinte informação, emitida 

pelo Gabinete de Ação Social e Educação/Drª Sara Romão, cujo teor a seguir se transcreve: 

 

«A Câmara Municipal de Serpa candidatou, em parceria com a Associação Rota do Guadiana, ao abrigo 

do POISE e no âmbito da Tipologia de Operações 3.09 – Projeto de Mediadores Municipais, o Projeto 

Ser(pa) + Cidadão – Ser, Participar e Construir Identidades. 

 

O projeto, a implementar ao longo de 3 anos (Maio 2019 a Abril 2022), pretende aprofundar o diálogo 

intercultural entre a comunidade de etnia cigana, as comunidades migrantes e a sociedade de 

acolhimento, criando pontes de diálogo e interação que atuem como estratégia de reforço local dos apoios 

já existentes no apoio à integração das populações mais vulneráveis.  

 

Constatou-se um crescimento da comunidade de etnia cigana residente no município de Serpa ao longo 

dos anos e estima-se que residam atualmente no território cerca de 141 famílias e 607 indivíduos. Para 

esta comunidade, as respostas existentes em prol da sua plena integração social e profissional, processo 

complexo, são escassas, com algumas dificuldades sentidas relativamente a uma integração plena, face 

aos conflitos existentes, particularmente no caso da freguesia de Pias. 

Relativamente à população migrante, constata-se uma crescente presença de migrantes económicos no 

município de Serpa (estima-se a vinda de cerda de 1.000 imigrantes do Leste da Europa e de cerca de 

400 Nacionais de Países Terceiros (NPT), para as campanhas agrícolas 2018/2019 e anos seguintes).  
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A equipa trabalhará em estreita articulação com os técnicos do Centro Local de Apoio à Integração de 

Migrantes (Contrato Local de Segurança no município de Serpa) facilitando a comunicação com os 

mesmos já que existem enormes barreiras linguísticas, nomeadamente na relação com a comunidade 

romena (a de maior expressão no município e para a qual a candidatura apresentada pela Rota do 

Guadiana – projeto PT/2018/FAMI/336 não responde, já que o FAMI apenas considera como beneficiários 

os NPT). 

A equipa (constituída por três mediadores interculturais e uma coordenadora – técnica dos quadros do 

município por imposição do programa), propõe-se também a fazer a ponte entre Crianças e 

Jovens/Escolas/Famílias, fomentando novas redes de relação e de diálogo entre as instituições, os 

profissionais, as comunidades visadas e os cidadãos de uma forma geral.  

 

Com esta candidatura consideram as entidades parceiras contribuir para o alcance dos objetivos da 

presente tipologia de operação, já que o conjunto de atividades propostas se centra: 

Na facilitação da relação e comunicação entre os diferentes protagonistas da comunidade, 

com particular incidência na comunidade educativa e na mediação da relação com os serviços 

públicos; 

No aumento da participação destas comunidades na vida local comunitária, mediante 

dinamização de eventos interculturais que facilitem a relação e interconhecimento entre 

todos/as; 

Num melhor conhecimento e negociação das regras e normas sociais vigentes, bem como dos 

direitos e deveres de todos/as para uma convivência cidadã, através da dinamização de 

sessões de informação e sensibilização quer para as comunidades visadas quer para a 

sociedade de acolhimento; 

Na negociação entre as partes envolvidas de oportunidades de inserção laboral, sobretudo 

para os adultos de etnia cigana, já que é aí que reside a maior dificuldade de aceitação. 

 

Nesta medida, o projeto estará a contribuir para a coesão social, a melhoria da qualidade de vida e a 

convivência multicultural, num município com uma diversidade cultural significativa. 

 

A referida candidatura foi proposta à aprovação a 12 de dezembro de 2018, pela Autoridade de Gestão do 

POISE, Alto Comissariado para as Migrações – ACM (e dada como aceite pela Câmara Municipal de 

Serpa, mediante aceitação do termo a 27 de fevereiro de 2019) com redução de verbas e eliminação de 

algumas atividades propostas em candidatura. 

 

Com um investimento total de 231 580,60€, assume –se a distribuição das verbas por ano civil: 

 - 2019: 85939,56€ 

 - 2020: 73248,94€ 

 - 2021: 72 392,10€ 

Ao investimento atrás enunciado acresce a verba não financiada de 4 472,30€, para cobertura das 

caducidades de contrato, com o investimento total de 236 052,90€. 
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Compete à Câmara Municipal de Serpa, no âmbito da implementação do referido projeto, assumir-se como 

entidade promotora do projeto, coordenar a parceria e assegurar a articulação, quer com o Alto 

Comissariado para as Migrações, I.P (ACM, I.P), enquanto organismo intermédio, quer com a entidade 

parceira Rota do Guadiana-ADI; assim como assegurar a transferência das verbas aprovadas para a Rota 

do Guadiana-ADI e proceder às reposições por inteiro a que haja lugar ao ACM, sem prejuízo da 

responsabilidade solidária a que todas as entidades parceiras estão obrigadas, perante os Fundos 

Públicos. 

 

De acordo com o orçamento aprovado e aceite, à Câmara Municipal de Serpa, no âmbito do Projeto 

Ser(pa) + Cidadão – Ser, Participar e Construir Identidades, cabe-lhe o montante de 78.602,44  euros e a 

responsabilidade na execução das seguintes atividades: 

Atividade 1: Coordenação, gestão e acompanhamento dos mediadores, 

Atividade 2: Mediação preventiva dirigida ao corpo docente, 

Atividade 3: Mediação preventiva dirigida a pais e mães ciganos/as, 

Atividade 4: Programa: Educação para a tolerância e comunicação entre culturas, 

Atividade 5: Ciclo Formativo de Empoderamento Feminino, 

 

Á Câmara Municipal de Serpa compete ainda: 

- indicar um(a) Técnico(a) com vínculo ao seu quadro de pessoal, que assume as funções de 

coordenador(a), cabendo a este(a) técnico(a) assegurar a coordenação a nível local e a dinamização, quer 

do projeto, quer da atividade da equipa de mediadores municipais interculturais (EMMI), bem como a sua 

gestão técnica, organizacional e financeira, em articulação com os serviços financeiros da Câmara 

Municipal 

- Criar as condições físicas e logísticas para a instalação da equipa do projeto, bem como assegurar os 

meios de comunicação, deslocação e transporte dos seus elementos, no âmbito das atividades planeadas 

(a equipa ficará instalada no Centro Social e Educativo de Serpa – sede do projeto – com atendimentos 

descentralizados perspetivados); 

- Apresentar os pedidos de adiantamento, pagamento e saldo final ao ACM, nos termos e prazos definidos 

pela tipologia de operação que financia o projeto, solicitando à Rota do Guadiana-ADI os elementos de 

execução física e financeira, necessários à apresentação dos mesmos 

 

Compete à Rota do Guadiana-ADI, no âmbito da implementação do referido projeto:  

- Assumir-se como entidade beneficiária, estando por isso igualmente sujeita à verificação dos 

impedimentos e condicionamentos previstos no artigo 14º do Decreto-Lei nº159/2014, de 27 de Outubro, 

na sua atual redação, bem como dos critérios de elegibilidade dos beneficiários constantes do seu artigo 

13º, devendo ainda cumprir as obrigações dos beneficiários previstas no artigo 24º do mesmo diploma 

- Proceder ao recrutamento e contratação dos mediadores em colaboração com a autarquia, mediante 

definição dos termos em que se fará o recrutamento e seleção dos mesmos 

- Assumir os encargos salariais e sociais com os mediadores, mediante transferência das correspondentes 

verbas pela Câmara Municipal de Serpa 
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- Ter conhecimento de que, no âmbito da responsabilidade solidária a que todas as entidades parceiras 

estão obrigadas, sempre que uma determinada despesa não seja considerada elegível para efeitos de 

cofinanciamento pelo ACM, I.P enquanto organismo intermédio, por motivos exclusivamente imputáveis à 

entidade (ex: não envio de documentos solicitados, pagamentos que não estejam devidamente justificados 

e enquadrados no projeto), deverá diligenciar no sentido de corrigir o erro que deu origem a esta decisão, 

sob pena da entidade coordenadora da parceria poder proceder a acertos nas transferências posteriores; 

Á Associação Rota do Guadiana - ADI cabe-lhe o montante de 152.978,16 euros, e a responsabilidade na 

execução das seguintes atividades: 

Atividade 6: Mediação intercultural socioeducativa orientada para capacitação das crianças/jovens, 

escola e família, 

Atividade 7: Mediação Intercultural em Serviços Públicos orientada para a integração dos 

migrantes, 

Atividade 10: Sessões de informação e esclarecimento, 

Atividade 11: Monitorização e avaliação do projeto. 

 

 

Mediante memorando de entendimento assinado entre as entidades, assume-se por necessária a 

transferência das verbas associadas para a Rota do Guadiana-ADI, nos seguintes termos: 

 

1) Adiantamento do montante afeto à associação no valor de 5.677,02€ (Cinco mil 

seiscentos e setenta e sete euros e dois cêntimos) correspondente a 15% do orçamento 

do projeto aprovado para o ano de 2019 durante o mês de maio após a comunicação da 

data de inicio no Balcão 2020; 

 

2) Adiantamento do montante afeto à associação no prazo de 30 dias após a comunicação 

da data de reinício do projeto em 2020, no valor de 7.258,05€ (Sete mil duzentos 

cinquentas e oito euros e cinco cêntimos) correspondente a 15% do orçamento do projeto 

aprovado para o ano de 2020; 

 

3) Adiantamento do montante afeto à associação no prazo de 30 dias após a comunicação 

da data de reinício do projeto em 2021, no valor de 7.024,52€ (Sete mil vinte e quatro 

euros e cinquenta dois cêntimos) correspondente a 15% do orçamento do projeto 

aprovado para o ano de 2021; 

 

4) Adiantamento do montante afeto à associação no prazo de 30 dias após  

a comunicação da data de reinício do projeto em 2022, no valor de 2.987,14€ (Dois mil 

novecentos oitenta e sete euros catorze cêntimos) correspondente a 15% do orçamento 

do projeto aprovado para o ano de 2022; 

 

5) Transferências mensais para a associação, até ao dia 20 de cada mês de execução do 

projeto, no montante de 5.062,15€ (cinco mil e sessenta e dois euros e quinze cêntimos), 

com inicio em 20 de maio de 2019, até 20 de dezembro de 2019; 
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6) Transferências mensais para a associação, até ao dia 20 de cada mês de execução do 

projeto, no montante de 3.879,04€ (três mil oitocentos e setenta e nove euros e quatro 

cêntimos), com inicio em 20 de janeiro de 2020, até 20 de dezembro de 2020; 

 

7) Transferências mensais para a associação, até ao dia 20 de cada mês de execução do 

projeto, no montante de 3.681,99 (três mil seiscentos oitenta e um euros e noventa nove 

cêntimos), com inicio em 20 de Janeiro de 2021, até 20 de Dezembro de 2021; 

 

8) Transferências mensais para a associação, até ao dia 20 de cada mês de execução do 

projeto, no montante de 5.437,15€ (Cinco mil quatrocentos e trinta e sete euros e quinze 

centimos), com inicio em 20 de Janeiro de 2022, até 20 de Abril de 2022 

 

9) Pagamento de compensações pela caducidade do contrato de trabalho ou 

indemnizações por cessação do contrato de trabalho do pessoal afeto à operação, no 

montante de 4.472,30€ (quatro mil quatrocentos e setenta e dois euros e trinta cêntimos). 

 

10) Como entidade pública, suportar na íntegra a contrapartida pública nacional, relativa a 

15% do montante global aprovado em sede de projeto; 

 

De acordo com informações da área financeira, a rubrica orçamental 02/04.07.01, que contempla a 

despesa em análise não tem saldo disponível, contudo o valor será tido em consideração na alteração ao 

orçamento n.º 8 a aprovar pelo órgão executivo na presente reunião de câmara.» -------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a transferência de verbas para a Rota do 

Guadiana, de acordo com informação acima transcrita, para a execução das ações do Projeto de 

Mediadores Municipais Interculturais, o Projeto Ser(pa) + Cidadão – Ser, Participar e Construir 

Identidades, a decorrer de maio de 2019 e abril de 2022. ------------------------------------------------------------------ 

 

 

18. Aprovação de Adenda ao Contrato de Empréstimo ref.ª 0765/005723/891 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 7 do corrente mês de junho: 

 

- «Por deliberação da Câmara Municipal de Serpa de 20 de março de 2019, foi aprovada a Minuta do 

Contrato referência 0765005723891, relativo à contratação de um empréstimo no montante de 300 

000,00€, para financiamento das obras de expansão da Zona Industrial de Serpa. 

- Posteriormente, pelo nosso ofício referência S. 2405/2019, de 01/04/2019, remeteu-se o contrato e 

respetiva documentação instrutória a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 
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- Pelo ofício daquele Tribunal de Contas, nossa referência E. 5847/2019, foi devolvido o contrato com 

pedido de esclarecimentos/retificações. 

- Em conformidade, foi contatada a Caixa Geral de Depósitos, para pronuncia e retificação do contrato, 

nos termos indicados pelo Tribunal de Contas. 

- Após diversos contatos, foi recebida a Adenda ao Contrato e respetivo Plano de Pagamentos, que se 

anexam. 

Junta: Doc. 1 – Adenda e Plano de Pagamentos; 

As alterações efetuadas recaem sobre as Cláusulas 5ª, 8ª, 16ª, 18º e 20ª e na eliminação das Clausulas 

12º e 14º. 

Isto posto, importa prestar o seguinte esclarecimento: 

- No âmbito da contratação efetuada à Caixa Geral de Depósitos, no ano de 2016, de dois empréstimos 

nos montantes de 400 000,00€ e 750 000,00€, verificou-se, aquando a apreciação das minutas dos 

contratos, que estes continham diversas cláusulas que não constavam das propostas apresentadas e que 

se revelavam prejudiciais aos interesses do Município. 

- Tal situação foi reportada à Caixa Geral de Depósitos, sucessiva e insistentemente, pelas mensagens de 

correio eletrónico de 29 de julho, 25 de agosto e 1 de setembro de 2016. 

Junta: Documentos 2, 3 e 4 - Cópia das referidas mensagens; 

- Finalmente, pelas duas ultimas mensagens, foi a CGD informada que se iria propor à Câmara Municipal 

de Serpa e revogação da decisão de contratar. 

- Só após tal advertência a Caixa Geral de Depósitos aceitou efetuar a alteração do contrato conforme 

solicitado. 

- Ora, no presente processo, após a decisão de contratar o empréstimo acima indicado com a Caixa Geral 

de Depósitos, foi novamente solicitado o envio da minuta do contrato para apreciação e aprovação pela 

Câmara Municipal de Serpa. 

- Apreciada a minuta verificou-se que esta continha as mesmas Cláusulas, com o mesmo exato teor, das 

anteriormente recusadas em 2016. 

- Neste contexto e de forma a evitar, na presente situação e em situações futuras (está pendente a 

celebração de contrato para financiamento das obras de construção do Centro Tecnológico Agroalimentar 

de Serpa), nova troca de argumentos com a Caixa Geral de Depósitos, optou-se por remeter à aprovação 

da Câmara Municipal de Serpa a minuta do contrato, sem alterações, e submeter posteriormente, tal 

documento, à apreciação do Tribunal de Contas. 

Conforme expectável, o Tribunal recusou conceder o necessário Visto Prévio, com uma argumentação 

muito semelhante à produzida em 2016, pelos serviços municipais. 

Ainda assim, importa salientar que, não obstante o Município assentar o pedido de alteração do contrato 

na pronuncia do Tribunal da Contas, a Caixa Geral de Depósitos demorou mais de mês e meio a adequar 

a referida minuta ao solicitado. 

Efetuado este esclarecimento, submete-se à apreciação e aprovação da Câmara Municipal de Serpa a 

Adenda ao Contrato 0765/005723/891e respetivo Plano de Pagamentos.» 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Contrato 

0765/005723/891e respetivo Plano de Pagamentos, conforme documentos que se anexam à presente ata, 

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

 

 

19. Destaque de parcela do prédio sito na Rua Nova das Flores, n.º 9 e 11 em Vila Nova de 

S.Bento - Retificação  

A DUOT - Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que foi apresentado o seguinte 

pedido, por parte do requerente - Domingos Chaparro Dias Grilo: 

 

“No seguimento do tratamento do processo acima referido nos serviços das Finanças, para efeitos de IMI, 

foi detetado um erro no mapa síntese presente na memória descritiva do projecto de Arquitectura. Neste 

processo de destaque, os números de polícia estavam trocados relativamente às parcelas em causa. Ou 

seja, no ponto 3: 

• onde se lê “Parcela ‘A’ – Rua Nova das Flores, n.º 9” deverá ler-se “Parcela ‘A’ – Rua Nova das Flores, 

n.º 11”; 

• e onde se lê “Parcela ‘B’ – Rua Nova das Flores, n.º 11” deverá ler-se “Parcela ‘B’ – Rua Nova das 

Flores, n.º 9”. 

Neste sentido, venho por este meio requerer que a versão da memória descritiva aprovada em reunião de 

Câmara Municipal, da qual resultou a Certidão datada de 31 de outubro de 2018, seja substituída por esta 

última versão que agora envio. Ainda de salientar é o facto de as peças desenhadas estarem em 

conformidade com este novo documento.” 

 

Da análise ao pedido, dado que as áreas das parcelas se mantêm e as peças desenhadas já se 

encontravam de acordo com o pretendido, tratando-se apenas de uma troca de números de polícia, a 

DUOT pronuncia-se favoravelmente à alteração solicitada.  

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação proferida sobre o 

assunto, na reunião realizada no dia 31 de outubro de 2018, passando a ter o seguinte teor: 

 

1 – Prédio original – sito na Rua Nova das Flores, n.ºs 9 e 11, em Vila Nova de São Bento, inscrito na 

matriz urbana com o n.º 249, da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 3795/20080509, com área total de 271,39 

m2 e seguinte composição: área coberta de 201,14 m2; área descoberta de 70,25 m2. 

 

2 – Parcela a destacar – sito na Rua Nova das Flores, n.º 11, em Vila Nova de São Bento, com área total 

de 148,16 m2 e seguinte composição: área coberta de 107,00 m2; área descoberta de 41,16 m2. 

 

3 – Parcela restante - sito na Rua Nova das Flores, n.º 9, em Vila Nova de São Bento, com área total de 

123,23 m2 e seguinte composição: área coberta de 94,14 m2; área descoberta de 29,09 m2. 
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Certifica-se que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio original descrito no ponto 1, 

não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de parcela, dentro do 

aglomerado urbano de Vila Nova de São Bento, de acordo com o estabelecido no ponto 4 do artigo 6º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, 

de 9 de setembro, dado que é possível proceder-se a destaques de parcela dentro do perímetro urbano, 

desde que: 

- As duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos. 

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

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

referidos porum prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior; 

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

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

licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas; 

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

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

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

utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património cultural imóvel (…). 

 

 

20. Proposta de protocolo de cedência de sede, a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Serpa e a Comissão de Festas N.ª Sr.ª das Pazes e S.Jorge de Vila Verde de Ficalho 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o teor do protocolo, que a seguir se transcreve, respeitante à 

cedência de instalações para sede da Comissão de Festas N.ª Sr.ª das Pazes e S.Jorge de Vila Verde de 

Ficalho:  

 

Protocolo de Cedência de instalações 

Primeiro Outorgante: 

Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830 – 389 em Serpa, contribuinte nº 

501112049, representada pelo seu Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires; 

E 

Segundo Outorgante: 

Comissão de Festas de Nossa Senhora das Pazes e São Jorge, com sede na Praça Conde de Ficalho, nº 

34,7830-626 contribuinte n.º 900987111, representada pelo seu Presidente da Direção, André Filipe Alves 

da Silva Mafra. 

 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento e dinamização sociocultural do concelho, a Câmara 

Municipal de Serpa tem dado particular atenção ao movimento associativo, nas suas diferentes áreas de 

intervenção. 

A dotação dos agentes socioculturais de meios e estruturas adequados ao seu funcionamento e que 

possibilitem a prática de iniciativas e projetos de reconhecida utilidade cultural e social para a comunidade 

é, sem dúvida, uma responsabilidade conjunta das autarquias e dos próprios agentes. 
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Neste sentido, o presente protocolo assume particular importância, ao contribuir para o estímulo da 

capacidade organizativa e de intervenção da entidade, numa lógica de reforço e proximidade da oferta 

cultural e recreativa junto da nossa comunidade. Assim, é celebrado, livremente e de boa-fé, o presente 

protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

PRIMEIRA CLÁUSULA 

1 – A Câmara Municipal de Serpa cede, por empréstimo, à Comissão de Festas de Nossa Senhora das 

Pazes e São Jorge, o Edifício do antigo mercado, em Vila Verde de Ficalho, na Avenida das Forças 

Armadas s/n para sede e desenvolvimento das suas atividades; 

 

SEGUNDA CLÁUSULA 

1 – A Comissão de Festas de Nossa Senhora das Pazes e São Jorge é responsável pela gestão destas 

instalações, incluindo limpeza e manutenção. 

2 - Compromete-se a Comissão de Festas de Nossa Senhora das Pazes e São Jorge a funcionar de 

acordo com os seus objetivos e a cumprir o enunciado em sede de Plano de Atividades a apresentar 

anualmente a este município, colaborando com os outros agentes socioculturais e autarquias e integrando 

o Conselho Municipal do Movimento Associativo; 

3 – Deverá a associação explicitar de forma visível o apoio da câmara em todos os materiais de 

divulgação das iniciativas; 

4 – Não deverá a entidade utilizar os apoios concedidos para fins que não estejam estipulados no plano de 

atividades; 

5 – A Comissão de Festas de Nossa Senhora das Pazes e São Jorge colaborará dentro das suas 

possibilidades com o 1.º Outorgante em diversas iniciativas por este promovidas; 

6 - O desrespeito pelo estabelecido no presente protocolo justificará a cessação do mesmo. 

 

TERCEIRA CLÁUSULA 

1 – A Câmara Municipal de Serpa acompanhará a atividade desenvolvida e poderá intervir diretamente na 

gestão das instalações cedidas quando solicitado pela Comissão de Festas de Nossa Senhora das Pazes 

e São Jorge, ou sempre que tal situação se justificar. 

 

QUARTA CLÁUSULA 

1 – Este protocolo é válido por 1 ano, a partir da data da sua assinatura, sendo automaticamente renovado 

desde que não seja denunciado por qualquer das partes até um mês antes do término. 

2 – Os casos omissos neste protocolo serão resolvidos por ambas as partes, de acordo com a regra do 

comodato. 

 

QUINTA CLÁUSULA 

Todas as convenções adicionais ou derrogatórias do presente protocolo revestirão necessariamente a 

forma escrita. 
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Assim o outorgaram. 

 

O presente protocolo foi feito em 2 (dois) exemplares, que vão ser assinados pelas partes, destinando-se 

um exemplar a cada uma delas. 

 

Serpa,     de                 de 2019 

 

  O Primeiro Outorgante                                              O Segundo Outorgante 

 

    __________________                                            ____________________ 

/Tomé Alexandre Martins Pires/                               /André Filipe Alves da Silva Mafra /                                    

 

 

 

21. CPI 24/2019 – Fornecimento de energia elétrica em mercado livre - Proposta de 

aprovação de relatório final e revogação da decisão de contratar  

De acordo com a informação prestada pelo Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, nos 

termos do artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho e de acordo com o disposto no 

artigo 148º, nº 3 e nº 4 e artigo 76º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de janeiro, alterado, aditado e republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de 

agosto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento do Relatório Preliminar e 

aprovar o Relatório Final, que se anexa à presenta ata, dela fazendo parte integrante, respeitante ao CPI 

24/2019 – Fornecimento de energia elétrica em mercado livre e revogar a decisão de contratar, nos termos 

do artigo 80º da mesma disposição legal. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 106, referente ao dia 11 de 

junho do corrente ano, o qual apresenta o seguinte saldo: 277.937,03 duzentos e setenta e sete mil, 

novecentos e trinta e sete euros e três cêntimos) e 170.764,86 (cento e setenta mil, setecentos e sessenta 

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

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

 

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Presidente para prestar 

informações sobre a reunião que se realizou no dia 30 de maio em Lisboa, com a Secretária de Estado 

Adjunta e da Educação. Relativamente à Escola Secundária de Serpa, a responsabilidade na execução do 

projeto é do Ministério da Educação, faltando definir que verbas serão disponibilizadas e em função das 

verbas, o projeto poderá ser alterado. A Câmara ficou de contatar a CCDRA para saber quais as verbas 

que serão disponibilizadas por parte do quadro comunitário de apoio e já está agendada uma deslocação 

amanhã, a Évora, para tratar do assunto e depois de serem definidos os valores, já poderá o Ministério 

contratar uma empresa para a elaboração do projeto.  
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Referiu ainda que, no dia 27 de maio, a Câmara Municipal enviou uma nota de imprensa à comunicação 

social, dando conta da possibilidade de encerramento de duas escolas do concelho, a Escola Primária de 

A-do-Pinto (pré-escolar e primeiro ciclo) e o pré-escolar de Vales Mortos e na sequência deste assunto, o 

Partido Socialista fez sair um comunicado em que considerou precipitado e demagogo a referida nota de 

imprensa da Câmara. Diz que ficou desagradado com o termo utilizado, pois não fez demagogia sobre 

este assunto e nem sobre qualquer outro assunto, pois não é essa a sua postura na politica, nem 

pessoalmente, e sobre a referência ao ter sido precipitado, também não corresponde à verdade e passa a 

indicar a cronologia dos acontecimentos, no que diz respeito a este assunto:  

 
3 de abril – Apesar de datado de 27 de março, deu entrada na Câmara Municipal de Serpa um oficio, 

enviado pela DGEsTE (Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares), entidade dependente do 

Ministério da Educação, em que era dado à autarquia um prazo de 10 dias para se pronunciar sobre a 

“proposta de não funcionamento”, no ano letivo de 2019/2020, da Escola Primária de A-do-Pinto (pré-

escolar e primeiro ciclo) e do pré-escolar de Vales Mortos. Esta proposta era justificada pela DGEsTE pelo 

facto de se estar a proceder ao “reordenamento e reajustamento da rede de educação pré-escolar e do 1.º 

ciclo do ensino básico”. 

3 de abril – Foram contactados os dois agrupamentos de escolas do concelho e informados da proposta 

do ministério. 

9 de abril – Realiza-se uma reunião entre a vereadora responsável pelo pelouro da Educação da Câmara 

Municipal de Serpa e a Delegada Regional da Educação, onde este assunto é abordado. 

10 de abril – A Câmara Municipal de Serpa responde à DGEsTE, dando conta que é frontalmente contra 

qualquer encerramento. 

17 de abril – A resposta do Município é levada a Reunião de Câmara para ratificação. 

26 de abril – Tem lugar uma reunião em A-do-Pinto, entre a Câmara Municipal de Serpa, pais e 

encarregados de educação e o Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa. 

29 de abril – Tem lugar uma reunião em Vales Mortos, entre a Câmara Municipal de Serpa, pais e 

encarregados de educação e o Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa. 

3 de maio – Foram pedidos esclarecimentos por escrito à DGEsTE sobre a posição do ministério quanto 

ao encerramento das escolas. 

27 de maio – Envio por parte da Câmara Municipal de Serpa de uma nota de imprensa à comunicação 

social, dando conta da possibilidade de encerramento de duas escolas do concelho, a Escola Primária de 

A-do-Pinto (pré-escolar e primeiro ciclo) e o pré-escolar de Vales Mortos. 

28 de maio – A nota começa a ter eco na comunicação social que enceta contatos com os envolvidos. 

28 de maio – O presidente da Câmara Municipal de Serpa recebe um contacto telefónico, primeiro da 

Secretária de Estado da Educação e mais tarde da Diretora Regional, a garantirem que as escolas não 

vão encerrar. 
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Interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais para referir que esta situação do oficio da DGEstE, é idêntico ao que 

tem sido apresentado em anteriores anos letivos e que neste caso, o PS apenas fez o seu trabalho 

politico, tendo o Sr. Vereador Manuel Soares acrescentado que não se tratou de qualquer ataque pessoal, 

tinha a ver apenas com o conteúdo da nota de imprensa. ----------------------------------------------------------------- 

 

Interveio também o Sr. Vereador António Mariano para fazer referência a uma lomba que existe no meio 

da estrada, em Pias, frente ao lagar e que terá sido lá colocada por elementos de etnia cigana, tendo já 

também abordado este assunto com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Pias.  

Alertou também para a necessidade de se despejar mais vezes, por causa do mau cheiro, a fossa do 

Fandanguinho, em Pias. 

Perguntou em que situação se encontra a aplicação informática que vai possibilitar reportar avarias 

através do telemóvel e por fim, perguntou para quando está prevista a próxima fase nas obras dos casões 

da antiga UCP de Pias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder a esta última questão, dizendo que já se mandaram fazer os 

portões e o pavilhão estará pronto a tempo de se realizar a feira de Pias.  

Quanto à aplicação para reportar as avarias por telemóvel, ainda está com um funcionamento um pouco 

deficiente e estamos a aguardar que a empresa proceda à alteração solicitada pela Câmara, no sentido de 

que, os problemas reportados pelos munícipes tenham a ligação direta ao Sistema de Gestão Documental 

da autarquia, permitindo assim ganhar tempo, ao serem encaminhados diretamente para o respetivo 

serviço. 

No que se refere à fossa do Fandanguinho, costuma ser limpo três vezes por semana e o mau cheiro mais 

intenso, deveu-se a um problema que ocorreu há cerca de quinze dias, em que transbordou, mas tem a 

Câmara previsto avançar para uma estação elevatória, para que tenha ligação à rede de saneamento.  

Quanto à questão da lomba colocada na estrada, o assunto está a ser tratado também pela Junta de 

Freguesia e estamos a analisar a melhor forma de resolver esse assunto. ------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares levantou ainda uma questão relacionada com o encerramento temporário 

do jardim municipal de Serpa, devido a uma situação de vandalismo que ocorreu há alguns dias atrás, 

tendo o Sr. Vereador Francisco Godinho informado que reabriu hoje, às 15H00. ----------------------------------  

 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

os seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Pedidos de licença para recinto improvisado 

 Alteração n.º 8 ao Orçamento e alteração n.º 6 ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal  
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 2ª Revisão ao Orçamento da Câmara Municipal  

 Transferência de competências  

 Edificação de garagem de apoio a uma habitação em Santa Iria – Requerente: Florinda Maria 

Correia Horta da Palma 

 Lote n.º 38 da Zona Industrial de Serpa - Viabilidade de alteração de uso para oficina – 

Requerente: Prospero López Valero 

 Empreitada de Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – 2.º Pedido 

de prorrogação de prazo 

 Proposta de regulamento para o Programa Gente em Movimento 

 Lote de terreno parcela destacada da Zona Industrial de Serpa – Informação sobre desistência 

de lote por parte de Luís Miguel Dias Medeiros e proposta de atribuição à empresa DIMFARM 

 CPI 30/2019 – Aquisição de serviços na área dos seguros – Adjudicação e aprovação da 

minuta do contrato 

 Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos  

 Edição de publicação “As Elites e o Poder Local em Serpa” – Definição do valor de venda 

 MURPI – Confederação Nacional de Reformados, pensionistas e Idosos 

 Grupo Coral e Etnográfico Os Camponeses de Pias – Proposta de atribuição de subsidio  

 Piense Sporting Clube – Proposta de exploração do bar das piscinas de Pias 

 Projeto Ser(pa) + Cidadão – Ser, Participar e Construir Identidades 

 Aprovação de Adenda ao Contrato de Empréstimo ref.ª 0765/005723/891 

 Destaque de parcela do prédio sito na Rua Nova das Flores, n.º 9 e 11 em Vila Nova de 

S.Bento - Retificação  

 Proposta de protocolo de cedência de sede, a celebrar entre a Câmara Municipal de Serpa e a 

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

 CPI 24/2019 – Fornecimento de energia elétrica em mercado livre - Proposta de aprovação de 

relatório final e revogação da decisão de contratar  

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17H00 da qual, para constar, se 

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

Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

 

  O Presidente da Câmara           A Secretária 

                                                            
         ______________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                     (Anabela Baleizão Cataluna) 
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