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ATA N.º 9/2019 
  

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 2 DE MAIO DE 2019   

 

 

No Salão Polivalente de Vale de Vargo, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 2 de 

maio de 2019, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º3 do artigo 

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

 

Aprovação da Ata n.º 8/2019 

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 8, relativa à reunião realizada no dia 17 de abril, 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. Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2018 

2. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

3. Projeto de regulamento de utilização e cedência de viaturas do município de Serpa 

4. Desafetação de parcela de terreno do domínio público, em A-do-Pinto 

5. Desafetação de parcela de terreno do domínio público, em Vale de Vargo 

6. Isenção de pagamento de taxas 

7. Licenças de recinto improvisado 

8. Licenças de recinto itinerante 

9. Venda de lote de terreno n.º 29 da Zona Industrial de Serpa 

10. Proposta de atribuição de lote de terreno na Zona de Atividades Económicas de Pias  

11. Pronúncia sobre projeto de mapas de montantes financeiros associados ao exercício 

anual para a concretização da descentralização de competências no domínio da 

educação, previsto no artigo 50.º, n.º4 e 6 e no artigo 69º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 

21/2019 de 30 de janeiro 

12. Proposta de protocolo para recuperação de igreja 

13. Concurso público n.º 30/2019 – Prestação de Serviços na Área dos Seguros – Respostas 

aos esclarecimentos, retificação e alteração das peças procedimentais 

14. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Parecer sobre candidatura a novos cursos  
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15. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua da 

Boavista, n.º 29 e Alto dos Guizos, n.º 22 em Brinches 

16. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua da 

Estrada, n.º 24 e 18, em Brinches 

17. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 no prédio misto denominado 

“Penalva”, em Vila Verde de Ficalho 

18. Assuntos gerais de interesse autárquico  

19. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2018 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que, de acordo com o disposto no artigo 25.º n.º 2 

alínea l) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal, na sessão realizada no 

dia 30 de abril, deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e Coligação “Serpa 

Precisa de Todos” - PSD/CDS e os votos a favor da CDU, aprovar a Conta de Gerência relativa ao 

ano financeiro de 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de 

Serpa 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que, nos termos do disposto na alínea o) do n.º 1, do 

artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sessão da Assembleia Municipal, realizada no 

dia 30 de abril, foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e da Coligação 

“Serpa Precisa de Todos” - PSD/CDS e os votos a favor da CDU, aprovar a proposta de alteração 

ao Mapa de Pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Projeto de regulamento de utilização e cedência de viaturas do 

município de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que, nos termos artigo 241.º da Constituição da 

República Portuguesa, alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e pela 

Declaração de Retificação n.º 50-A/2013, de 11 de novembro e alterada pela Lei n.º 25/2015, 

de 30 de março, pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março e 

pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, a Assembleia Municipal, na sessão realizada no dia 30 

de abril deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento de Utilização e Cedência de 

Viaturas do Município de Serpa. ----------------------------------------------------------------------------------  
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4. Desafetação de parcela de terreno do domínio público, em A-do-

Pinto 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que, de harmonia com o artigo 25º, nº 1, alínea q) da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sessão da Assembleia Municipal realizada nod ia 30 de 

abril, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a desafetação da parcela de terreno com a 

área 78,047 m2, acima identificada, do domínio público e integração no domínio privado, para 

posterior venda, destinada a ampliação do prédio urbano com o número de polícia nº 105, sito 

na Rua da Liberdade, em A-do-Pinto, da União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de 

Vargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Desafetação de parcela de terreno do domínio público, em Vale 

de Vargo 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que, nos termos da alínea q) do nº1 do artigo 25.º 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

bem como de acordo com o previsto no artigo 17º, do Decreto- Lei nº 280/2007, de 07 de 

agosto na sua redação em vigor, a Assembleia Municipal, em sessão ordinária realizada no dia 

30 de abril, deliberou por unanimidade, autorizar a desafetação da parcela de terreno do 

domínio público, com a área de 222,00m2, confrontando a norte  com o artigo 63 E, a sul, com 

o artigo 62 E e Rua da Escola, a nascente com o artigo 63 E e 62 E, e a poente com a Rua da 

Escola, sita junto ao muro da escola, em Vale de Vargo, União das Freguesias de Vila Nova de S. 

Bento e Vale de Vargo e a integração no domínio privado do património da autarquia, 

considerando admissível o uso que se pretende afetar, alienação para construção de edificação. 

 

6. 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 

Associação dos 
Bombeiros Voluntários 

de Serpa 

5980 
2019.04.18 

Festival taurino 
20 de abril   

Recinto itinerante 

Associação de Futebol 
de Beja  

5286 
2019.04.08 

Final da Taça do 
Distrito de Beja, no dia 

11 de maio 

Utilização do 
Pavilhão Municipal 

de Vila Nova de 
S.Bento 
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7. Licenças de recinto improvisado 

7.1. Ratificação  

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

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr.Vice-

Presidente, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado: --------------------------------------- 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Comissão de Festas 
da Mina da Orada  

Festas da Mina 
da Orada 

5098 
2019.04.04 

27 e 28 de 
abril 

2019.04.18 

Comissão de Festas 
das Santas Cruzes 

Festas das Santas 
Cruzes 

6092 
2019.04.24 

1 a 6 de maio 2019.04.26 

 

 

7.2. Autorização 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da seguinte licença de 

recinto improvisado: 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Comissão de Festas 
de Brinches 

Festas em honra 
de N.ª Sr.ª 
Consolação  

6053 
2019.04.24 

3 a 6 de 
maio 

 

8. Licenças de recinto itinerante 

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

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo 

Sr.Presidente, respeitante ao licenciamento de recinto itinerante: --------------------------------------- 

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Data do 
despacho  

José Luís Mendonça Carrocel 
Kanguru 

Serpa 

5362 
2019.04.08 

18 a 22 de 
abril 

2018.04.16 

Francisco Manuel 
Rosa Bicho 

Carrocel Infantil 
“Euro Disney”  

5416 
2019.04.09 

18 a 22 de 
abril 

2019.04.17 

Jaime Ricardo Rosa 
Bicho 

Pista infantil 5417 
2019.04.09 

18 a 22 de 
abril 

2019.04. 18 

Jaime Ricardo Rosa 
Bicho 

Bolas e rolos 
aquáticos 

5419 
2019.04.09 

18 a 22 de 
abril 

2019.04.18 

Fernando Ricardo 
Dias Fidalgo 

Mundo da 
Brincadeira 

5598 
2019.04.10 

18 a 22 de 
abril 

2019.04.17 

Flávio Miguel Trampolim 5693 18 a 22 de 2019.04.16 
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Cardoso Augusto 
Bicho 

elástico radical 2019.04.11 abril 

Ruben José Pereira 
Azevedo 

Simulador 7D 5902 
2019.04.17 

18 a 22 de 
abril 

2019.04.18 

Associação 
Bombeiros 

Voluntários de Serpa 

Festival Taurino 5976 
2019.04.18 

20 de abril 2019.04.18 

Francisco Manuel 
Rosa Bicho 

Carrocel Infantil 
Lusitano 

6037 
2019.04.18 

25 a 28 de 
abril 

2019.04.24 

Jaime Ricardo Rosa 
Bicho 

Pista Infantil 6110 
2019.04.24 

24 a 28 de 
abril 

2019.04.26 

 

 

9. Venda de lote de terreno n.º 29 da Zona Industrial de Serpa 

O Serviço de Assessoria Jurídica, em informação datada de17 de abril, refere que, através da 

escritura de aquisição de três prédios rústicos destinados a integrar o Loteamento Municipal da 

Zona Industrial de Serpa, celebrada em 10/03/2009, pelo notário privativo da câmara 

municipal, foi também acordado ceder ao vendedor, Fernando Tavares Rebelo, um lote de 

terreno sito no referido loteamento. 

Em cumprimento do acordo estabelecido e após conversações havidas, propõe-se a venda do 

lote de terreno número vinte e nove, sito na Zona Industrial de Serpa, inscrito na matriz sob o 

artigo 4008, União da Freguesias de Serpa, Salvador e Santa Maria, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Serpa, sob o número 3829/20141029, com a área de dois mil e 

quatrocentos metros quadrados, pelo preço de trinta cêntimos o metro quadrado, o que se 

traduz no valor de setecentos e vinte euros. 

Mais se propõe que, a venda do mencionado lote seja efetuada de acordo com as obrigações 

gerais respeitantes à venda dos lotes de terreno desta natureza, que se traduz no fim a que se 

destina o lote; nos prazos de construção, um ano para iniciar e três anos para concluir, 

podendo o não cumprimento do prazo originar a reversão do terreno à titularidade do 

Município e à perda de trinta por cento da quantia entregue a título de pagamento; a não 

alienação do lote no prazo de 10 anos salvo casos de força maior devidamente autorizada, bem 

como as condições de venda, e o direito de preferência que assiste ao Município, em caso de 

venda do lote e construção. 

 Deliberação  

Face às negociações havidas e de acordo com o parecer técnico, nos termos do disposto no 

artigo nº 33º nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado, pela da Lei nº 

75/2013,de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, vender a 

Fernando Tavares Rebelo, o lote de terreno n.º 29, da Zona Industrial de Serpa, inscrito na 

matriz sob o artigo 4008,União da Freguesias de Serpa, Salvador e Santa Maria, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa, sob o número 3829/20141029, com a área de 2.400 

met2, pelo preço de trinta cêntimos o metro quadrado, o que se traduz no valor 720,00€ 
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(setecentos e vinte euros), devendo a escritura conter as cláusulas respeitantes aos prazos de 

construção, direito de preferência e de reversão, previstas no Código de Regulamentos e 

Posturas em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Proposta de atribuição de lote de terreno na Zona de Atividades 

Económicas de Pias  

A Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 17 de abril, refere que a 

empresa Manuel Viegas Unipessoal Lda, com o NIPC 513486615 e sediada em Pias, CAE Rev3 

10720, pretende um lote de terreno na Zona de Atividades Económicas de Pias para produção 

de bolos e respetivo armazenamento,  

A empresa, com a marca PROPIAS, tem atividade desde 2005 e dedica-se ao fabrico de 

bolachas, biscoitos e pastelaria de conservação, vendidos sobretudo no comércio local. O 

pedido de novo lote surge pela necessidade de expansão do negócio devido ao aumento da 

procura. 

Esta empresa tem já uma unidade de fabrico na ZAE de Pias, nos lotes 16 e 17, e solicita que lhe 

seja atribuído o lote 17-A, uma vez que é contiguo a estas instalações. 

 

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 e em 

processo de expansão de negócio, com forte ligação ao tecido económico local, estar sedeada 

no concelho e ter as condições físicas necessárias à instalação. Quanto ao valor do investimento 

previsto indicam que 50.000 euros são de capitais próprios, prevendo-se a criação de 1 posto 

de trabalho, para além dos 10 existentes. 

 

Assim: 

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; 

propõem a atribuição do lote 17-A na Zona de Atividades Económicas de Pias, com uma área de 

306, 89 m2, registado sob o artigo urbano 2766 e descrito na conservatória do registo predial 
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sob o nº 4879/20161130 à empresa Manuel Viegas, Unipessoal, Lda, para produção e 

armazenamento de bolos.   

Propõe-se também a venda do referido lote 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  

Face ao exposto, ao Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir o lote 17-A na Zona 

de Atividades Económicas de Pias, com uma área de 306, 89 m2, registado sob o artigo urbano 

2766 e descrito na conservatória do registo predial sob o nº 4879/20161130 à empresa Manuel 

Viegas, Unipessoal, Lda, para produção e armazenamento de bolos, pelo valor de 0,30€/met2.  
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 Intervenções  
A Sr.ª Vereadora Paula Pais solicitou informação atualizada sobre a zona industrial de Serpa e 
as duas zonas de atividades económicas, onde conste os lotes já atribuídos, os lotes a atribuir e 
os que estão em laboração, tendo o Sr. Presidente respondido que irá solicitar essa informação 
aos respetivos serviços e enviar posteriormente para os eleitos. ----------------------------------------- 
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11.Pronúncia sobre projeto de mapas de montantes financeiros associados ao exercício anual 

para a concretização da descentralização de competências no domínio da educação, previsto 

no artigo 50.º, n.º4 e 6 e no artigo 69º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de  janeiro 
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Os referidos mapas, constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

Sobre o assunto, foi analisada a seguinte informação, emitida pelo Gabinete de Ação Social e 

Educação, que se transcreve: 
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«O Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de  aneiro, concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da 

educação. 

O referido decreto-lei, no n.º 4 do art.º 50º define que «os municípios em cujo território se 

situem edifícios e equipamentos escolares incluídos no mapeamento (…) devem no prazo de 30 

dias a partir da receção da referida notificação, se pronunciarem sobre o teor do mesmo, 

solicitando esclarecimentos ou apresentando reclamações ao membro do Governo responsável 

pela área da educação. Acrescenta ainda no n.º 6 do mesmo artigo que “o financiamento das 

operações de investimento em escolas e equipamentos escolares baseia-se em custos-padrão, 

que atendem à tipologia de ensino e natureza da intervenção, com vista ao apuramento do 

investimento elegível ao respetivo financiamento.» 

Ainda segundo o artigo 69º, n.º 2, «as câmaras municipais dispõem de um prazo de 30 dias 

corridos contados da receção do projeto referido no número anterior para se pronunciarem 

sobre o seu teor, presumindo-se, na falta de pronúncia, que manifestam a sua concordância 

com o teor do projeto.» 

 

Desta feita e considerando que: 

 Na sua reunião de 03.09.2018, a Câmara Municipal de Serpa deliberou «não aceitar a 

transferência de competências da Administração Central em 2019, nos termos do artigo 4º 

nº2 alínea a) da Lei nº 50/2018 e proceder à comunicação à DGAL da presente 

deliberação», tendo em conta que, «a Lei das Finanças Locais (Lei nº 73/2013) alterada pela 

Lei nº 51/2018 e a Lei da transferência de competências para as autarquias, Lei nº 50/2018, 

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. Considera-se, relevante realçar, o conjunto de riscos associados à legislação 

agora em vigor que, no ato de promulgação, o Presidente da República referenciou, 

nomeadamente: 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. Por si só, o público reconhecimento destes riscos é prova bastante das 

insuficiências e erradas opções adotadas na Lei, mas acresce que, em praticamente todos os 

domínios, apenas são transferidas para as autarquias competências de mera execução, o 
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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. 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) conduzem a que, responsavelmente e na defesa dos interesses quer 

da autarquia quer da população, se não devam assumir, a partir de 1 de  aneiro de 2019 as 

novas competências.»; 

 A Assembleia Municipal pronunciou-se no mesmo sentido na sua sessão de 13.09.2018; 

 Reiteramos a informação enviada a 08/03/2019 para a Direção Geral das Autarquias Locais, 

sobre a deliberação que em sessão de 28/02/2019, a nossa Assembleia Municipal, 

reafirmou a rejeição, da transferência de todas as competências para os anos 2019 e em 

2020, e consequentemente do decreto-lei sectorial da educação; 

 A Câmara Municipal de Serpa recebeu ofício assinado pelos Senhores Secretários de Estado 

Secretário de Estado do Orçamento, das Autarquias Locais e Adjunta e da Educação, 

solicitando pronúncia no prazo de 30 dias «sobre o projeto de mapas, em anexo, que 

identifica os montantes financeiros associados ao exercício anual das competências 

transferidas, do património a transferir para o município e, no respeitante a esse 

património, aquele relativamente ao qual, nos termos do n.º 3 do artigo 50.º, a realização 

de investimento de construção de novas infraestruturas, bem como de intervenção de 

requalificação e modernização de grandes dimensões, fica sob a responsabilidade da 

Administração Central.»; 

 A apreciação dos mapas e montantes financeiros suscitou de imediato um vasto conjunto 

de matérias a esclarecer, e no curto tempo para pronúncia sobre projeto de mapas de 

montantes financeiros associados ao exercício anual para a concretização da 

descentralização de competências no domínio da educação, previsto no artigo 50.º, n.ºs 4 e 

6 e no artigo 69º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de  aneiro, foram feitas diligências 

junto das Direções dos Agrupamentos de Escolas no sentido de apoio à análise e 

interpretação dos respetivos mapas; 

 

Desta feita e tendo presente o oficio recebido a 09/04/2019 com nossa referência nº E 5529, 

assinada pelos Senhores Secretários de Estado do Orçamento, das Autarquias Locais e Adjunta 

e da Educação, solicitando pronuncia no prazo de 30 dias, conforme referido no decreto-lei 

supra citado, após a sua análise, importa apresentar considerações, identificar problemáticas e 

obter um conjunto de esclarecimentos sobre os mapas com a informação financeira e 

património a transferir agora enviados.  

Estando a apresentação das estimativas organizada de acordo com as competências de gestão 

previstas no DL 21/2019, vimos por este meio solicitar, e de acordo com cada uma das áreas 

identificadas os seguintes esclarecimentos. 
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2. Relativamente a mapa I – assistentes operacionais e assistentes técnicos (artigos 42.º e 

45.º), citamos os pareceres e preocupações manifestadas pelas Direções dos 

Agrupamentos: 

 «no agrupamento de escolas n.º 1 de Serpa não estão indicados os 3 cozinheiros afetos 

ao refeitório de administração direta; o total de AO + AT indicados são 54, o valor está 

aquém do rácio que deveria ser 56. No atual ano letivo o agrupamento tem 53 

funcionários afetos mas apenas 48 estão ao serviço, estando os restantes em baixas 

prolongadas e sem substituição, até ao momento.» 

 «no agrupamento de escolas n.º 2, relativamente a AO verifica-se a existência de um 

total de 46 AO e não de 47 AO, tal como consta do mapa. A diferença resulta de um AO 

que se encontra aposentado desde o passado mês de  aneiro  , e que se encontra ainda 

contabilizado no mapa; a portaria determina um excedente de 7 AO e 5 cozinheiros/as, 

quando na realidade o excedente são 6 AO e 5 cozinheiros/as, sendo que um deles 

encontra-se em mobilidade intercategorias, em funções de coordenador operacional; 

considera-se que o “excedente” de 5 cozinheiros/as é fundamental para continuar a 

garantir o funcionamento dos refeitórios escolares em regime de administração direta; 

a portaria não leva em conta a área de vigilância dos estabelecimentos, e a sua 

dispersão geográfica; a portaria não leva em linha de conta o conjunto de serviços a 

que alguns destes AO se encontram afetos, nomeadamente bibliotecas escolares, 

centro de recursos, reprografia/papelaria (quando, como acontece, estão em espaços 

diferentes), o n.º de blocos com salas, bem como a estrutura, o numero de pisos e a 

dispersão física dos mesmos; a portaria não leva em linha de conta a existência de mais 

do que um ponto de acesso a cada estabelecimento de ensino, quando por exemplo a 

Escola Secundária tem dois pontos de acesso distintos, que carecem de vigilância 

permanente. Relativamente a AT, refere-se que uma das assistentes técnicas 

contabilizadas encontra-se em mobilidade intercategorias, assegurando funções de 

coordenadora técnica; e que existe a necessidade de assegurar um  ano dos serviços 

administrativos na EB1 de Vila Nova de S. Bento, com o mínimo de dois AT (situação 

não prevista na portaria), atendendo à necessidade da gestão de processos de alunos e 

de docentes, bem como apoio aos serviços da ASE, cuja permanência cobre a área de 

Vila Nova de S. Bento, A-do-Pinto e Vila Verde de Ficalho.» 

 

O Município de Serpa vê com muita preocupação a transferência de todo o pessoal não 

docente para os quadros de pessoal da autarquia por constatarmos imprecisões que não 

configuram as reais e totais necessidades rácio/ aluno/ a das escolas do concelho; por 

verificarmos que o diploma não prevê financiamento para seguros e medicina no trabalho, nem 

a adaptabilidade e preparação gradual da estrutura orgânica do município de forma a 

enquadrar, gerir e coordenar a proposta de transferir 114 trabalhadores do ME; 
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Assim, sendo apresentada a dotação prevista na Portaria n.º 272-A/2017, de 13 de  aneiro , por 

unidade orgânica, acrescida do pessoal com vínculo permanente que ultrapassa esta dotação.  

Por forma a melhor se identificarem necessidades atuais e futuras destes profissionais, em cada 

Escola, e no respeito e cumprimento dos princípios que regem a partilha de dados pessoais, 

solicitamos:  

 

- A identificação do rácio de trabalhadores existente por escola;  

- Em relação a cada trabalhador a transferir: o tipo de vínculo laboral existente, registo 

biográfico e curricular; registo de assiduidade dos últimos 3 anos; taxa de absentismo por 

doença nos últimos 3 anos; a data do último exame periódico da medicina do trabalho se 

existente; informação relativa à posição remuneratória, remuneração base mensal, 

suplementos recebidos; outras prestações recebidas, última avaliação do SIADAP e último 

reposicionamento remuneratório.  

- Em relação a cada Escola do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e escola secundária: o número 

de assistentes operacionais e assistentes técnicos a desempenhar funções; conteúdo funcional 

discriminado; horário atribuído; necessidades identificadas de EPI e de instrumentos de 

trabalho; identificação de doenças profissionais e acidentes de trabalho nos últimos 5 anos.  

  

- A indicação de eventuais pedidos de reforço de pessoal com a categoria de assistente 

operacional e assistente técnico feito pela Direção de cada Agrupamento de Escolas e Escola 

não Agrupada; existência de instalações de apoio aos assistentes operacionais: área de higiene 

pessoal e cacifos.  

- A identificação de outros contratos ou aquisições de serviços existentes. 

 

2. Relativamente ao mapa II – apoios alimentares (artigos 33.º e 35.º), considera-se 

fundamental a publicação da portaria que estabeleça e atualize o regime jurídico aplicável à 

atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar. Considera-se ainda 

que a transferência da gestão dos refeitórios escolares dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário deve ser efetuada de forma progressiva e partilhada 

de modo a que a qualidade do fornecimento das refeições seja assegurada e que os refeitórios 

que hoje são de administração direta sejam mantidos por comprovada garantia de qualidade 

do serviço. O mapa desenvolve as três componentes de apoios alimentares abrangidas pelo 

artigo 35.º do DL 21/2019: leite escolar e refeitórios escolares (incluindo o programa de 

generalização de refeições escolares).  

Consideramos que relativamente ao Leite escolar, não estão explicitados os critérios que 

permitiram o apuramento dos valores indicados; e ao Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares (Refeitórios), não estão explicitados os critérios que 

permitiram o apuramento dos valores indicados, designadamente se os mesmos incluem os 

encargos com conservação e manutenção de equipamento. 
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3. Relativamente ao mapa III – circuitos especiais de transportes (artigo 36.º), destaca-se que 

sendo o nosso concelho rural, com 1110 km2, aglomerados urbanos dispersos, com uma zona 

de serra que ocupa 1/3 do território e com mais de 200 montes habitados, gere a autarquia no 

presente ano letivo, 2018/2019, 24 circuitos especiais de transportes escolares. Esta 

especificidade acarreta já para o município um grande investimento no que concerne a frota, 

motoristas com formação específica para o serviço e arranjos nas estradas e caminhos 

municipais e rurais. Preocupa-nos não vermos estas particularidades dos territórios, das 

populações e das suas necessidades regulamentadas no decreto-lei que transfere para as 

autarquias mais competências e responsabilidades, mas não os meios financeiros necessários 

para que os serviços sejam assegurados e melhorados. Destacamos que da análise dos 

montantes que constam do projeto de mapa III – circuitos especiais de transportes, os valores a 

transferir por circuito existente dão uma previsão de 3 euros diários por viagem, valor 

comprovadamente insuficiente para assegurar o serviço, a sua manutenção e melhoria. Desta 

feita, solicitamos informações sobre os montantes a transferir para os transportes do pré-

escolar, da educação inclusiva e do ensino secundário. Consideramos que continuam por 

clarificar as questões processuais que permitem o planeamento, implementação e gestão 

desses circuitos, bem como os eventuais procedimentos concursais a desenvolver.  

 

4. Quanto ao mapa IV – escola a tempo inteiro (artigo 39.º), consideramos que o valor de 

financiamento não é suficiente para uma efetiva transferência de competências que garanta a 

qualidade e universalidade da escola a tempo inteiro, e que as estimativas apresentadas quanto 

respeitam ao financiamento dos encargos com as atividades de apoio à família e atividades de 

enriquecimento curricular, contudo, não estão explicitados os critérios que permitiram o 

apuramento dos valores indicados. 

 

5. O projeto de mapa V – encargos das instalações (artigo 46.º) e conservação e manutenção 

(artigo 67.º), apresenta-se insuficiente, por não ter incluído no mapa as despesas com seguros e 

certificações legais que os estabelecimentos de ensino têm de ter, como os planos de 

emergência, incêndios e evacuação, a certificação de higiene e segurança, entre outros. 

Destacamos também a falta de informação sobre outros contratos de média e longa duração 

que possam existir e quais os valores desses contratos. Consideramos que as áreas de 

conservação e manutenção dos estabelecimentos de ensino foram as que, ao longo dos anos, 

mais têm sido alvo de desinvestimento e subfinanciamento, nomeadamente a construção e 

requalificação do parque escolar no 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário. 

Consideramos que as estimativas apresentadas respeitam aos encargos com água, eletricidade, 

gás, combustíveis, comunicações, limpeza, higiene e material de escritório. As transferências 

para conservação e manutenção de escolas com 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino 

secundário são as determinadas pelo disposto no artigo 67.º, n.º 2, deste diploma.  
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Importa por isso esclarecer como se pretende fazer a transferência dos referidos equipamentos 

e esclarecer o seguinte: 

 

- Será fornecido em relação a cada imóvel um inventário do equipamento a transferir?  

- O equipamento a transferir corresponde às necessidades atuais? Se sim, como foram 

validadas essas necessidades?  

- Os equipamentos e a rede informática e de comunicação fazem parte dos equipamentos a 

transferir?  

- As pequenas obras de manutenção diária (arranjo de portas, janelas, lâmpadas, tomadas de 

energia, torneiras, pinturas, etc.) são pagas com que verba? O que se fez em cada instalação e 

quanto custou nos anos de 2017 e 2018?  

 

Solicitamos, ainda, caso existam:  

 

- Contratos de prestação de serviços devidamente assinados e validados e respetivos Cadernos 

de Encargos com entidades que para as instalações e equipamentos a transferir assegurem:  

 

- Serviços de limpeza;  

- Atividades de apoio à vigilância e segurança;  

- Arranjos exteriores, incluindo a jardinagem;  

- Fornecimento de eletricidade, gás, água e saneamento;  

- Manutenção e conservação de elevadores;  

 

- Manutenção dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, incluindo o sistema 

AVAC;  

- Outros encargos, quando a eles haja lugar; 

 

- Fórmula de cálculo das verbas consignadas a cada um dos serviços contratualizados acima 

referidos nos Contratos eventualmente existentes; 

- Fórmula de cálculo das verbas consignadas a cada um dos serviços contratualizados acima 

referidos nos contratos eventualmente existentes e da sua desagregação.  

- Idade dos equipamentos próprios de apoio a transferir, designadamente, vigilância e 

segurança (câmaras, telefones, extintores e outros); elevadores e redes (elétrica, de água, de 

gás, de saneamento e de comunicações) e de sistema de aquecimento/ventilação/climatização, 

com data das últimas intervenções efetuadas e aonde, bem como o respetivo custo e inspeção 

e certificação por entidade competente; 

- Tendo em conta a especificidade e rigor próprio à higiene e limpeza de instalações como 

laboratórios e afins, importa esclarecer se tudo o que se refere a gestão de resíduos perigosos 

(material de laboratório), desde a sua produção e circulação à sua eliminação/neutralização, 
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existência e estado dos equipamentos que lhe são afetos, em relação a cada uma das unidades 

funcionais ou instalações.  

 

6. Relativamente ao mapa VI – residências de estudantes (artigos 37.º e 67.º), destacamos a 

falta de menção da residência de estudantes de Serpa, que por protocolo entre a DGEST e a 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa é gerida desde o início do presente ano 

letivo pela escola. Preocupa-nos que não estejam definidos os montantes financeiros que 

garantam a boa gestão e conservação do equipamento, que é fundamental para o 

funcionamento da EPDRS.  

 

7. O projeto de mapa VII – escolas transferidas e a transferir (incluindo as prioridades para 

investimento), (artigos 50.º e 51.º), o Município de Serpa assume como preocupações, por um 

lado, o facto de o Ministério da Educação identificar a Escola Secundária de Serpa como escola 

prioritária para modernização mas não mencionar claramente que essa intervenção de 

requalificação e modernização de grandes dimensões, fica sob a responsabilidade de 

financiamento da Administração Central; e por outro lado, preocupa-nos igualmente que a 

Escola Básica n.º 1 de Vila Nova de S. Bento, com os níveis de 2.º e 3.º ciclos, não tenha sido 

identificada com a mesma prioridade de intervenção. 

  

Sobre este assunto, solicitamos, ainda:  

- Indicação sobre as permissões de acesso ao Sistema Integrado de Gestão dos 

Estabelecimentos Escolares;  

- O cadastro de cada uma das Escolas Básicas do 2º e 3º ciclo e Escolas Secundárias com as 

plantas e os respetivos registos que identifiquem a idade do imóvel, o projeto inicial do edifício 

e respetivas especialidades; 

- As alterações introduzidas ao projeto inicial de construção;  

- O valor patrimonial atual do imóvel;  

 

- Eventuais encargos, designadamente com seguros e a sua descriminação;  

 

- A avaliação do estado de conservação atualizando a valoração anteriormente comunicada à 

ANMP;  

 

- As obras de manutenção e melhoria solicitadas pelas Direções dos Agrupamentos de Escolas e 

Escola não Agrupada à DGEstE, por realizar e as realizadas nos últimos 5 anos e respetivo custo;  

 

- A programação de obras de manutenção para os próximos 2 anos;  

- Os Certificados de Eficiência Energética e Planos de Segurança designadamente contra 

incêndios;  

- As acessibilidades e respetivas certificações de acordo com a legislação em vigor;  
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- A identificação sobre a eventual existência de materiais perigosos a eliminar.  

 

Desta feita, considera o Município de Serpa que os mapas e montantes apresentam 

insuficiências grosseiras na definição do património, pessoal e serviços de apoio logístico que se 

pretendem transferir e nos cálculos dos montantes financeiros que lhe estão associados. 

Constata-se, portanto, que não dispomos de informação global suficiente, que nos permita 

avaliar a dimensão das competências que se querem transferir nem sobre as verbas necessárias 

para as exercer a níveis satisfatórios. 

Pelo exposto, fica reforçada a convicção já expressa anteriormente pela Câmara Municipal e 

pela Assembleia Municipal de que este processo prefigura uma situação de agravamento do 

subfinanciamento das autarquias, comprometendo o cumprimento do direito à igualdade de 

oportunidades de acesso e sucesso escolar, identificado na alínea a) do artigo 10.º do Decreto-

Lei 21/2019, impossibilitando uma resposta adequada aos problemas das populações, com os 

riscos de degradação do serviço da escola pública. 

 

Assim propõe-se: 

1. Nos termos dos n.º 4 e 6, do artigo 50º, e no n.º 2 do artigo 69.º do Decreto-lei n.º 21/2019, 

de 30 de  janeiro, que concretiza a transferência de competências no domínio da educação, a 

Câmara Municipal de Serpa manifeste a sua discordância sobre o teor do projeto de mapas 

de montantes financeiros associados ao exercício anual das competências transferidas no 

domínio da educação, bem como a lista do património a transferir para o município, referidos 

no Ofício, registado na Câmara Municipal de Serpa, com o nº E 5529, de 09/04/2019, assinado 

pelos Senhores Secretários de Estado do Orçamento, das Autarquias Locais e Adjunta e da 

Educação. 

2. Que a presente deliberação seja enviada de imediato ao membro do governo responsável 

pela área da educação e para os seguintes endereços eletrónicos:  

descentralizacao@medu.gov.pt  

descentralizacao@mai.gov.pt» ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Intervenções 

Interveio a Sr.ª Vereadora Odete Borralho, começando por referir que a Câmara tem trinta dias 

para se pronunciar sobre o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de  janeiro, que concretiza o quadro 

de transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais no domínio da educação, solicitando esclarecimentos ou apresentando 

reclamações ao membro do Governo responsável pela área da educação. 

Os respetivos serviços da autarquia, fizeram um enquadramento da legislação e uma 

introdução com o histórico deste assunto, seguido de uma pronuncia sobre cada um dos sete 

mapas financeiros, com base nos dados fornecidos pelos agrupamentos de escolas do concelho 

e essa pronuncia vai no sentido de se levantar questões importantes face à realidade que o 

nosso concelho vive nesta área da educação.  

mailto:descentralizacao@medu.gov.pt
mailto:descentralizacao@mai.gov.pt
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O Sr. Presidente acrescentou que este parecer vem na sequência daquilo que tem sido a 
posição a Câmara Municipal sobre a transferência de competências para os municípios e que, 
sendo bem feita essa transferência, poderia ser positivo, mas o que tem estado na base da não 
aceitação por parte da autarquia, é o facto do assunto não estar a ser tratado nas devidas 
condições.  
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 Deliberação  

Nos termos dos n.º 4 e 6, do artigo 50º, e no n.º 2 do artigo 69.º do Decreto-lei n.º 21/2019, de 

30 de  janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do 

PS e quatro votos a favor dos eleitos da CDU, manifestar a sua discordância sobre o teor do 

projeto de mapas de montantes financeiros associados ao exercício anual das competências 

transferidas no domínio da educação, bem como a lista do património a transferir para o 

município, referidos no Ofício, registado na Câmara Municipal de Serpa, com o nº E 5529, de 

09/04/2019, assinado pelos Senhores Secretários de Estado do Orçamento, das Autarquias 

Locais e Adjunta e da Educação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

12. Propostas de protocolos para recuperação de igrejas 

12.1. Acordo de colaboração entre a Freguesia de Pias, a Fábrica da Igreja da Paróquia 

de Pias, o Município de Serpa e a Direção Regional de Cultura do Alentejo 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro ratificar o acordo de colaboração designado em epígrafe e 

que a seguir se transcreve, assinado pelo Sr. Presidente em 24 de abril do corrente ano, que 

substitui o documento aprovado na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 7 de março 

de 2018, respeitante à proposta de protocolo de entendimento para a reabilitação da Ermida 

de Santa Luzia, em Pias. 
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12.2. Acordo de colaboração entre a Paróquia de Serpa, o município de Serpa e a Direção 

Regional de Cultura do Alentejo 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte acordo de colaboração entre a Paróquia 

de Serpa, o Município de Serpa e a Direção Regional de Cultura do Alentejo, respeitante à Igreja 

de Santa Maria, em Serpa: 
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 Intervenções 

O Sr. Presidente interveio para explicar o motivo da necessidade de ratificação destes 

protocolos, que se deveu ao facto de o prazo das candidaturas terminar no dia 30 de abril, 

informando ainda sobre a comparticipação da autarquia nestes projetos e as entidades que 

submetem cada uma das candidaturas. ------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano referiu que, tendo em conta as diferentes dimensões de cada 

igreja, parece-lhe que as verbas são muito semelhantes, tendo o Sr. Presidente explicado que 

os valores foram analisados com a Direção Regional de Cultura e no caso de Pias, a verba 

prevista inclui também a intervenção numa casa ao lado da igreja e os arranjos exteriores.  

 

 

13. Concurso público n.º 30/2019 – Prestação de Serviços na Área dos Seguros – 

Respostas aos esclarecimentos, retificação e alteração das peças procedimentais 

Nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi 

deliberado, por unanimidade, ratificar o seguinte despacho do Sr. Presidente, proferido em 18 

de abril do corrente ano, respeitante às respostas aos esclarecimentos, retificação e alteração 

das peças procedimentais do concurso público de prestação de serviços na área dos seguros: 
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14. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Parecer sobre candidatura a novos cursos  

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que o Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, 

solicita a emissão de declaração de interesse por parte do Município, para apresentação de 

candidatura junto do Programa Capital Humano (POCH), para abertura e funcionamento dos 

cursos profissionais de Técnico de Sistemas de Tratamento de Águas e de Técnico de Gestão de 

Ambiente. 

Atendendo à pertinência da temática para o envolvimento dos jovens para as questões 

ambientais, consideram de todo o interesse o funcionamento destes cursos profissionais no 

concelho e a emissão da respetiva declaração de interesse. ----------------------------------------------- 

 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, considerar de interesse a formação de jovens 

para as saídas profissionais do Curso Profissional de Técnico/a de Sistemas de Tratamento de 

Águas e do Curso Profissional de Técnico/a de Gestão do Ambiente, a funcionar na Escola 

Secundária de Serpa (sede do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa), no triénio 2019/2022. 

Em termos a definir posteriormente, disponibiliza-se a colaborar com a escola na respetiva 

formação, nomeadamente ao nível da implementação da Formação em Contexto de Trabalho, 

ou de outras atividades que vierem a ser acordadas no âmbito de parceria e/ou protocolos de 

colaboração a estabelecer. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

15. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua da 

Boavista, n.º 29 e Alto dos Guizos, n.º 22 em Brinches 

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, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ----------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria, 

acima transcrito.  
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16. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua da 

Estrada, n.º 24 e 18, em Brinches 

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, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ----------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria, 

acima transcrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

17. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 no prédio misto 

denominado “Penalva”, em Vila Verde de Ficalho 

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, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ----------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria, 

acima transcrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18. Assuntos gerais de interesse autárquico (para conhecimento) 

18.1. Grupo Parlamentar do PCP- Pergunta ao Governo sobre a abertura do troço do IP8 

(A26) 
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18.2. Plataforma Alentejo - Nota de imprensa 

 

 

18.3. Plataforma Alentejo – Solicita audição sobre a PPL 148/XIII/3.ª – Programa Nacional da 

Politica de Ordenamento do Território 

Documento em anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 

 

 

 

 



 

Ata n.º 9/2019  – Reunião de 2 de maio    

49 

 

 

19. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 78, referente ao 

dia 30 de abril do corrente ano, o qual apresenta o seguinte saldo: 1.008.862,13 (um milhão, 

oito mil, oitocentos e sessenta e dois euros e treze cêntimos) e 236.321,42 (duzentos e trinta e 

seis mil, trezentos e vinte e um euros e quarenta e dois cêntimos), respeitantes a operações 

orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. --------------------------------------------- 

 

 

Terminada a ordem de trabalhos, interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais para questionar sobre a 

estrada de Penalva, que estava prevista iniciar em fevereiro e relativamente à iluminação 

pública com lâmpadas led, alteração com a qual concorda, mas tem constatado que as ruas das 

localidades estão mais escuras, pelo que, questiona se não seria possível criar pontos de luz 

intermédios, para no futuro se atenuar esse problema. ---------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que existem estudos sobre o assunto e que a capacidade luminica é 

idêntica às lâmpadas tradicionais, a diferença poderá ter a ver com o facto da iluminação led 

estar mais direcionada para o pavimento e antes estavam mais dispersas, mas quanto à 

colocação de novos pontos de luz, isso implicava um grande investimento, no entanto, a EDP é 

obrigada a investir uma percentagem do valor que recebe da faturação da autarquia e no 

futuro, poderá ser equacionada a possibilidade de se aplicar uma parte desse investimento na 

colocação de alguns pontos de luz intermédios, em zonas que sejam mais problemáticas.  

Quanto à Penalva, refere que dificilmente terá dito que se iniciava em fevereiro, uma vez que o 

contrato com a empresa foi assinado no mês de março.  

 

Seguiu-se o Sr. Vereador António Mariano, começando por dizer que, terminada que foi 

recentemente as Festas de Serpa e atendendo que muitas pessoas consideram que tem havido 

poucas inovações no cortejo histórico/etnográfico, sugere que se podiam construir, e tal é 

possível pois estamos a um ano de novo evento, carros alusivos ao património edificado nas 

freguesias. Tratando-se de um cortejo de âmbito concelhio, faz todo o sentido. Com Pias não 

haveria quaisquer problemas, já que a Comissão de Festas tem estruturas já feitas da igreja da 

Capela de Stª Luzia ou Torre do antigo mercado, era apenas uma questão de se procurar fazer 

de raiz o que de mais interessante existe nas restantes freguesias.  

Prossegue, dizendo que, tendo em conta que a Autarquia recentemente arranjou a variante de 

Brinches, alcatroando os buracos existentes, seria oportuno também enviar uma equipa para 

arranjo das bermas, pois há locais que para além de muita erva, e pouca manutenção, podem 

tornar-se perigosos. 

Tendo o Sr. Presidente referido, há pouco tempo, que existia da parte de um privado interesse 

em reativar a estação do Caminho de Ferro de Pias, gostava de saber em que ponto se encontra 

o referido projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sobre esta última questão do Caminho de Ferro de Pias, o Sr. Presidente disse que irá solicitar 

aos respetivos serviços o ponto da situação deste assunto e quanto à variante de Brinches diz 

que teve recentemente um avanço, mas não está prevista a intervenção nas bermas. 

Sobre o cortejo histórico/etnográfico diz que o tamanho atual é razoável e tem havido todos os 

anos, pequenas alterações nalguns carros, sendo que, este ano, surgiu o quadro dos Beiteiros 

do Conto de Serpa, mas quanto à inclusão do património de outras freguesias, é um assunto a 

estudar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Interveio também o Sr. Vereador Manuel Soares começando por apresentar uma questão 

reportada pelo munícipe Filipe Machado relativamente ao pedido de arranjos nos caminhos 

municipais na sua zona, que segundo ele há mais de 19 anos que não são arranjados, e que o 

mesmo indica tal como apresenta de seguida: desde o Monte da Empena do Drago (Vale do 

Poço) até aos Montes de João de Matos, bem como a ligação à estrada de asfalto. Pede 

também no Caminho Municipal desde o cruzamento do Monte Baixa Pires (Vale do Poço/Vales 

Mortos) até ao Monte do Charco, passando pelo Monte dos Alfaiates (Vale do Poço/Vales 

Mortos). 

Relativamente a assunto referente à casa do Largo do Côrro, em Serpa, sobre a qual já efetuou 

várias intervenções e que foi objeto de vistorias, diz que, do andar de cim,a continuam a verter 

águas sujas, sendo que as abóbadas correm o risco de começar a cair, a casa não apresenta 

condições de habitabilidade com riscos elétricos associados, pois a água sai por algumas 

tonadas que tiveram de ser desativadas. Acresce que já se passaram mais de seis meses desde 

a notificação para a realização de obras sem que nada tenha acontecido, solicita informação. 

Diz ainda que já tinha reportado a situação de um lote na zona de atividades económicas de 

Vila Nova de S. Bento, que estava sem arranjo no exterior, mas deslocaram-se ao local e 

constataram que, para além desse lote, existem vários lotes cujas entradas estão arranjadas, 

mas as laterais não estão e nos que estão o estado das ervas é tal que só se percebe que estão 

arranjadas mesmo em cima do local. 

Por último, diz que têm os eleitos do PS defendido e apresentado propostas para o plano de 

atividades, da construção de mini zonas de atividades económicas em todas as freguesias, para 

evitar que os investidores saíssem das suas freguesias, dá como exemplo a situação de um 

empresário de Vila Verde de Ficalho que teve que se instalar em Vila Nova de S. Bento e uma 

empresária de Brinches que para não sair se vai instalar em zona urbana. 

Reforça, ainda, o pedido de informação atualizada sobre o plano que foi aprovado para arranjo 

dos caminhos e estradas do concelho, já anteriormente solicitado. 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que, sobre o assunto do Sr. Filipe Machado, não entrou 

qualquer pedido na Câmara para arranjo dos referidos caminhos e será necessário confirmar se 

se tratam efetivamente de caminhos municipais, contudo, a zona de Vale Poço e Vales Mortos 

tem sido a mais beneficiada em termos de arranjos dos caminhos. Referiu ainda que, no mês de 
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abril, fizeram-se calcetamentos na zona de atividades económicas de Vila Nova de S.Bento e em 

relação à proposta das mini ZAE, diz que discorda, pois o concelho de Serpa já tem zonas de 

atividades económicas  em Serpa, Vila Nova de S.Bento e Pias e somos o único concelho, no 

âmbito da CIMBAL que dispõe de três ZAE. Em relação à situação referida do investidor de Vila 

Verde de Ficalho, diz que foi opção do empresário ir para V.N.S.Bento, dado que, em V.V. 

Ficalho tem concorrência na sua atividade. 

Sobre a situação da casa do Largo do Corro, diz que vai verificar o assunto com os respetivos 

serviços e prestar informação numa próxima reunião da Câmara. -------------------------------------- 

 

 

Período de Intervenção do Público  

Interveio a Sr.ª Maria Barbara Trindade Camilo, residente na Rua do Bairrinho Alegre, em Vale 

de Vargo para dizer que já esteve presente numa reunião pública que se realizou em Vale de 

Vargo, para alertar para a situação de um terreno na rua onde reside, onde o proprietário desse 

terreno tem gado, o que provoca muito mau cheiro na sua habitação, principalmente nos dias 

em que a temperatura é mais elevada.  Entretanto, não obteve resposta da Câmara e o 

problema mantém-se na mesma, pelo que solicita novamente que os serviços da autarquia 

verifiquem esta situação.  

 

O Sr. Presidente respondeu que irá verificar o assunto junto dos respetivos serviços da 

autarquia, mas se a senhora já tinha exposto o assunto, é provável que o processo tivesse 

seguimento, no entanto, se a situação não ficou resolvida, deslocar-se-á novamente ao local 

um fiscal da autarquia e termina dizendo à senhora que nos próximos quinze dias irá receber 

um oficio da Câmara, a dar conhecimento do prosseguimento do assunto.  -------------------------- 

 

Interveio ainda o Sr. João Silva para abordar o assunto da obra numa habitação em Vale de 

Vargo, relativamente à qual ainda não conseguiu fazer o registo na Conservatória do Registo 

Predial, pois trata-se de uma compropriedade e está a tentar resolver o assunto com os outros 

proprietários. 

O Sr. Presidente disse ao munícipe para contatar a Câmara, ou enviar um email a solicitar uma 

prorrogação do prazo para resolução desse assunto e receberá depois um oficio por parte da 

autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
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: -------------------------------------------------------- 
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1. Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2018 
2. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 
3. Projeto de regulamento de utilização e cedência de viaturas do município de Serpa 
4. Desafetação de parcela de terreno do domínio público, em A-do-Pinto 
5. Desafetação de parcela de terreno do domínio público, em Vale de Vargo 
6. Isenção de pagamento de taxas 
7. Licenças de recinto improvisado 
8. Licenças de recinto itinerante 
9. Venda de lote de terreno n.º 29 da Zona Industrial de Serpa 
10. Proposta de atribuição de lote de terreno na Zona de Atividades Económicas de Pias  
11. Pronúncia sobre projeto de mapas de montantes financeiros associados ao exercício 

anual para a concretização da descentralização de competências no domínio da 
educação, previsto no artigo 50.º, n.º4 e 6 e no artigo 69º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 
21/2019 de 30 de janeiro 

12. Propostas de protocolos para recuperação de igrejas 
13. Concurso público n.º 30/2019 – Prestação de Serviços na Área dos Seguros – Respostas 

aos esclarecimentos, retificação e alteração das peças procedimentais 
14. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Parecer sobre candidatura a novos cursos  
15. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua da 

Boavista, n.º 29 e Alto dos Guizos, n.º 22 em Brinches 
16. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua da 

Estrada, n.º 24 e 18, em Brinches 
17. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 no prédio misto denominado 

“Penalva”, em Vila Verde de Ficalho 
 
 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H35 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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Anexos da Ata n.º 9/2019 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 2 de maio de 2019 
 

 

 

ANEXO 1 – Pronúncia sobre projeto de mapas de montantes financeiros associados ao exercício 

anual para a concretização da descentralização de competências no domínio da educação, 

previsto no artigo 50.º, n.º4 e 6 e no artigo 69º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de 

janeiro 

 

 

ANEXO 2 - Plataforma Alentejo – Solicita audição sobre a PPL 148/XIII/3.ª – Programa Nacional 

da Politica de Ordenamento do Território 


