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ATA N.º 17/2020 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 2 de setembro de 2020 
 

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

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: Senhora Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
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ATA N.º 17/2020 
 

REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 2 DE 

SETEMBRO DE 2020 

   

Nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 3 e artigo 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com 

as alterações da Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, realizou-se por videoconferência (Zoom), a 

reunião do Órgão Executivo, no dia 2 de setembro de 2020, pelas catorze horas e trinta minutos, 

convocado nos termos do n.º3 e 4 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 

também por email.  

 

Aprovação da Ata n.º 16/2020 

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 16, relativa à reunião realizada no dia 19 de agosto, a qual 

foi previamente distribuída por todos os eleitos.  

 

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. Proposta de alteração n.º 8 ao Orçamento e alteração n.º 3 ao Plano Plurianual de 

Investimentos da Câmara Municipal  

2. Declaração de caducidade da licença de obras no lote 34 da Zona Industrial de Serpa – 

Requerente: Dorsal 50 Unipessoal, Lda. 

3. Proposta de isenção de pagamento de taxas dos equipamentos municipais – Época 

desportiva 2020/2021 e ano civil de 2021 

4. Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias” – Proposta de atribuição e subsidio  

5. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples, no prédio rústico 

denominado “Boieiros”,  em Vale de Vargo – Requerente: Maria das Candeias 

Nascimento Borrelfo 

6. Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Charneca”, artigo 327 secção F, na freguesia de Vila Verde de Ficalho – Requerente: 

Manuela Catarina dos Santos Pepe 

7. Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Charneca”, artigo 300 secção F, na freguesia de Vila Verde de Ficalho – Requerente: 

Cesário António Paulino Garcia 

8. Proposta de auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano 

letivo 2020/2021 
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9. Proposta de protocolos para fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico e pré-escolar  

10. DGESTE – Pedido de parecer sobre extinção da Escola Básica de Serpa  

11. Proposta de transferência de verbas para apoio às escolas na aquisição de material 

didático e pedagógico para o ano letivo 2020/2021 

12. Proposta de tomada de posição – Requalificação da Escola Secundária de Serpa e da 

Escola Básica n.º 1 de Vila Nova de S.Bento 

13. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Francisco Torrão, n.º 6 – 1.º 

andar, em Serpa – Requerente: Maria Isabel Guerreiro Valente 

14. Zona Industrial de Serpa – Ponto de situação dos lotes n.º 27, 28, 34, 35 e 41  

15. Alteração do destaque de parcela do prédio sito na Rua Francisco Santos Pateira, n.º 10 

em Vale de Vargo – Requerente: José Maria Nunes Candeias  

16. Alteração de constituição de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua Pedro 

Anes, n.º 9 e n.º 13 e Rua da Barbacã, n.º 16, em Serpa – Requerente: Betão e Taipa 

Pro, Ld.ª 

17. Proposta de isenção de pagamento de ramal de saneamento – Requerente: Álvaro 

Miguel Correia Gomes de Brito Sampaio  

18. Infração disciplinar por violação do dever de zelo – Relatório e proposta de decisão  

19. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

20. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Proposta de alteração n.º 8 ao Orçamento e alteração n.º 3 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 três abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 

oitava alteração ao Orçamento e terceira alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal, de acordo com os documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo 

parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Declaração de caducidade da licença de obras no lote 34 da Zona Industrial de 

Serpa – Requerente: Dorsal 50 Unipessoal, Lda. 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 30 de julho do 

corrente ano, informa que, através do nosso ofício de ref.ª 8142, de 12/11/2019, foi o requerente 

notificado, para proceder à liquidação das taxas do alvará de licença de construção. 

Ultrapassado o prazo, sem que as mesmas tivessem sido liquidadas, implicou a extinção do 

procedimento.  

Ultrapassado ainda o prazo de um ano a contar da notificação do ato que deferiu o pedido de 

licenciamento, ofício CMS ref.ª 4231/2016 de 03/06, implica a caducidade da licença, conforme 
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disposto no n.º 2 do art.º 71.º do regime jurídico da urbanização e da edificação em vigor e deve 

ser declarada pela câmara municipal, após audiência prévia do interessado.  

 

Foi concedido o prazo de 15 dias, à empresa requerente, para se pronunciar sobre a declaração 

de caducidade (audiência prévia de interessado), através do nosso ofício de ref.ª 159, de 15-01-

2020.  

-Encontra-se ultrapassado o referido prazo de 15 dias, assim como o prazo interno 

posteriormente concedido face à situação de pandemia (Covid-19).  

Pelo exposto, propõem que seja declarada a caducidade da licença. 

 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da 

licença de obras de construção de uma oficina de reparação automóvel, no lote 34, da Zona 

Industrial de Serpa, requerida por Dorsal 50 Unipessoal, Ld.ª  

O Sr. Vereador Carlos Alves ausentou-se durante a apreciação e votação do assunto, por se 

encontrar impedido, nos termos da lei. ----------------------------------------------------------------------------- 
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3. Proposta de isenção de pagamento de taxas dos equipamentos municipais – 

Época desportiva 2020/2021 e ano civil de 2021 

Através de informação datada de 18 de agosto do corrente ano, o Gabinete do Movimento 

Associativo, Desporto e Juventude, refere que, no âmbito da sua política de desenvolvimento e 

promoção da qualidade de vida das populações do Concelho, o Município de Serpa tem 

proporcionado apoios pontuais e anuais, de ordem financeira, logística e técnica, às 

associações, para que possam promover e incrementar as suas atividades junto da comunidade 

local. 

Com base neste princípio e sustentado no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, 

Capitulo III - Isenção ou Reduções- artigo 8º, ponto 2, propõe este Gabinete, para a época 

desportiva 2020/2021 (agosto 2020 a julho 2021) e ano civil 2021, a isenção de pagamento de 

taxas de utilização dos equipamentos municipais, mais concretamente cedência de 

espaços/salas para treinos, competições e desenvolvimento de atividades a: 

a) Associações e Clubes Desportivos sedeados no Concelho de Serpa, com funcionamento por 

época desportiva (agosto2020/julho2021) que integram ou venham a integrar o Conselho 

Municipal do Movimento Associativo; 

b) Associações e Clubes Desportivos sedeados no Concelho de Serpa, com funcionamento por 

ano civil (2021) que integrem ou venham a integrar o Conselho Municipal do Movimento 

Associativo; 

c) Entidades, que integram ou venham a integrar o Conselho Municipal de Educação; 

d) Entidades que integram ou venham a integrar o Conselho Local de Ação Social; 

e) Juntas e Uniões de Freguesias do Concelho de Serpa; 

 

A isenção referida tem por alvo as atividades promovidas pelas entidades referenciadas, no 

âmbito do seu plano de atividades e iniciativas pontuais. 

Não se aplicam à proposta de isenção em apreço os ingressos em recintos e espetáculos. 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta acima transcrita, 

respeitante à isenção de pagamento de taxas dos equipamentos municipais, para a época 

desportiva 2020/2021 e ano civil de 2021. ------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias” – Proposta de atribuição e 

subsidio  

Em conformidade com a proposta da Casa do Cante e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) 

da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, foi 

deliberado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral e Etnográfico Os Camponeses de Pias, um 

subsidio no valor de 1.000€ (mil euros), para apoio no pagamento anual do empréstimo, 

respeitante à sua Taberna. 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 22080/2020. ------------------ 
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5. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples, no prédio rústico 

denominado “Boieiros”,  em Vale de Vargo – Requerente: Maria das Candeias 

Nascimento Borrelfo 

Através de informação datada de 14 de julho do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, refere que, nos termos do disposto no n.º3 do artigo 51.º da Lei 

n.º111/2015 de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro, é requerido por 

Maria das Candeias Nascimento Borrelfo, na qualidade de proprietária do prédio rústico 

denominado “Boieiros”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

n.º294/19890925, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º270 da secção 1E da 

(extinta)freguesia de Vale de Vargo, com a área total de 3,5 hectares, parecer do município na 

aquisição do prédio rústico confinante, da mesma natureza, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Serpa sob o nº4/19850516 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º271 - 

secção 1E, da (extinta) freguesia de Vale de Vargo, com a área total de 2,6625 hectares, 

resultando a operação num emparcelamento simples com a área total de 6,1625 hectares, 

enquadrando-se no disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 111/2015 de 27 de 

agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro. 

 

Os prédios acima referidos enquadram-se, de acordo com o disposto no Regulamento do Plano 
Diretor Municipal de Serpa: 
 
- Carta de Ordenamento: afetos a “Espaços Agrícolas: Espaços agrossilvopastoris” e “Outros 
Espaços Agrícolas” 
- Carta de Condicionantes: afetos a “RAN - Reserva Agrícola Nacional” e “Recursos Hídricos: 
cursos de água” 
 
Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples resultante da aquisição, 
respeita o cumprimento da área máxima da exploração final resultante da operação, definida na 
Portaria n.º219/2016 de 9 de Agosto, alterada pela Portaria n.º19/2019 de 15 de Janeiro. 
 
Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º3 
do art.º 9.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de Agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro, 
e para efeitos do estabelecido no n.º2 do art.º 9.º do mesmo diploma, propõem que o presente 
projeto de emparcelamento simples seja aprovado pela Câmara Municipal e se proceda à 
emissão da certidão requerida. 
 
A certidão a emitir pelo Município deverá conter, também, a seguinte informação: 

a) informar que, de acordo com definido no n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º111/2015 de 27 de 
Agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro, o fracionamento dos novos 
prédios resultantes da operação de emparcelamento é proibido durante um período de 
15 (quinze) anos contando a partir do seu registo; 

 
b) informar que a transmissão resultante das operações de emparcelamento simples está 

isenta de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de imóveis (IMT) e de 
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Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), nos termos do disposto no art.º51 da Lei 
n.º111/2015, de 27 de agosto na sua atual redação. 
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 Deliberação  

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

projeto de emparcelamento simples, nos termos acima exposto. ------------------------------------------- 

 

 

6. Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Charneca”, artigo 327 secção F, na freguesia de Vila Verde de Ficalho – 

Requerente: Manuela Catarina dos Santos Pepe 

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

de 21 de agosto do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir  

parecer favorável ao aumento de compartes, decorrente da VENDA da partilha dos bens 

deixados por óbito de António Correia Oliveira Ferreira, a Alda Maria Machado Afonso e a Hélder 

José Lopes Gonçalves, na proporção de 1/2, da quota de 1/6 do prédio rústico denominado 

“Charneca”, sito ao artigo 327, da secção F, com a área total de 1,4125 hectares, da freguesia 

de Vila Verde de Ficalho, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte 

parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto 

e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho. ------------------------------------------------- 
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7. Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Charneca”, artigo 300 secção F, na freguesia de Vila Verde de Ficalho – 

Requerente: Cesário António Paulino Garcia 

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

de 21 de agosto do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir  

parecer favorável ao aumento de compartes, decorrente da VENDA de Cesário António Paulino 

Garcia, a Alda Maria Machado Afonso e a Hélder José Lopes Gonçalves, na proporção de 1/2, 

da quota de 1/3 do prédio rústico denominado “Charneca”, sito ao artigo 300, da secção F, com a 

área total de 1,6875 hectares, da freguesia de Vila Verde de Ficalho, por não se verificar que a 

referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei 

n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho. 
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8. Proposta de auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o 

ano letivo 2020/2021 

Para cumprimento das competências da Câmara Municipal em matéria de Ação Social Escolar, 

referente a apoio para refeições e material escolar para os alunos do 1º Ciclo do ensino Básico, 

conforme previsto na alínea hh) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/29013, de 12 de setembro, o 

Gabinete de Ação Social e Educação, apresenta o Plano de Auxílios Económicos referente às 

candidaturas que deram entrada no município, até à data limite do período de inscrições 

(21/08/2020). 

 

O posicionamento dos alunos foi efetuado de acordo com o Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de 

julho, do Gabinete de Estado do Ensino e da Administração escolar, com as alterações 

introduzidas pelo Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da Secretária de Estado 

Adjunta e da Educação. 

 

Para atribuição destes apoios, a Unidade Gestão Financeira procedeu aos cabimentos com os 

números sequenciais: 

 Refeições: 22194 

 Material Escolar: 22193 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de auxílios económicos aos 

alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2020/2021, que consta dos anexos à 

presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------------------------------------------------  
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9. Proposta de protocolos para fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo do 

ensino básico e pré-escolar  

Para que o município possa cumprir as suas competências em matéria de Ação Social Escolar, 

nomeadamente, no que concerne ao fornecimento de refeições aos alunos do Pré-escolar e 1º 

Ciclo do Ensino Básico, e dado a incapacidade de prestar esse serviço mediante administração 

direta, é necessário estabelecer parcerias com a celebração de protocolos com entidades 

externas. 

 

Assim, à semelhança dos anos anteriores, o Gabinete de Ação Social e Educação, em 

informação datada de 25 de agosto do corrente ano, apresenta as propostas de protocolos a 

celebrar para o efeito com as seguintes entidades: 

 

 Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa; 

 Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa; 

 Centro Social de São Jorge e Senhora das Pazes; 

 DGESTE (este protocolo de acordo com a clausula 5ª foi celebrado entre ambas as 

partes em 2017, sendo renovado automaticamente para os anos letivos seguintes). 

Desta forma, anualmente, apenas é necessário proceder-se à atualização dos dados 

que constam no anexo I apenso ao referido protocolo (numero de alunos a beneficiar da 

medida). 

 

Para a concretização destes apoios, a Unidade de Gestão Financeira efetuou o cabimento com o 

número sequencial 22194. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

PROPOSTA DE P R O T O C O L O 
 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO NOS REFEITÓRIOS ESCOLARES 
ANO LETIVO 2020/2021 

 
Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, 
contribuinte nº 501112049, representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o 
Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa, sito na Rua Dr. Edgar Pires Valadas, Loteamento da 
Cruz Nova, 7830-479 em Serpa, contribuinte nº 600086003, representado pela sua Diretora, 
Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro, tendo em conta o disposto nos Decretos - Lei n.º 
399-A/84 de 28 de dezembro e n.º 55/2009 de 2 de março e os Despachos n.º 18987/2009, de 6 
de agosto e 8452-A/2015, de 31 de Julho, atualizado pelo Despacho nº 7255/2018, de 31 de 
Julho, de 31 de Julho, é proposta a celebração do seguinte protocolo: 
 

1º 
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Os alunos dos Ensinos Pré-Escolar e do1º Ciclo do Ensino Básico deSerpa, dentro das 
orientações estabelecidas, podem utilizar o refeitório da Escola Básica Abade Correia da Serra; 
 

2º 
O Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa procederá à confeção das refeições para os alunos do 
Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico de Vales Mortos, que posteriormente serão 
transportadas numa viatura da Câmara Municipal de Serpa; 
 

3º 
A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 1,68€ por 
refeição e por cada aluno, mediante apresentação mensal de mapa,de acordo com o 
estipulado no Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho, atualizado pelo Despacho nº 
7255/2018, de 31 de Julho. 
Para esta despesa foi estabelecido pela Unidade de Gestão Financeira o cabimento com o nº 
sequencial 22194. 

4º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2020/2021, podendo ser revisto por proposta de 
qualquer das partes. 
 
Serpa,  …de Agosto de 2020 
 
O Presidente da Câmara 
 
__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
 
A Diretora do Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 
 
___________________________________________ 
/Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro/ 
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PROPOSTA DE P R O T O C O L O 
 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO NOS REFEITÓRIOS ESCOLARES  
ANO LETIVO 2020/2021 

 
Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, 
contribuinte nº 501112049, representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o 
Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, sito na Rua José Maria da Graça Affreixo, 7830-358 
em Serpa, contribuinte nº 600085546, representado pelo seu Diretor, Francisco Manuel Cortez 
Batista de Lá Féria e Oliveira, tendo em conta o disposto nos Decretos - Lei n.º 399-A/84 de 28 
de dezembro e n.º 55/2009 de 2 de março e os Despachos n.º 18987/2009, de 6 de agosto e 
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Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho, atualizado pelo Despacho nº 7255/2018, é proposta a 
celebração o seguinte protocolo: 
 

1º 
Os alunos dos Ensinos Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico deVila Nova de S. Bento, 
dentro das orientações estabelecidas, podem utilizar o refeitório da Escola Básica nº 1 de Vila 
Nova de S. Bento; 
 

2º 
A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 1,68€ por 
refeição e por cada aluno, mediante apresentação mensal de mapa,de acordo com o 
estipulado no Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho, atualizado pelo despacho nº 
7255/2018. 
Para esta despesa foi estabelecido pela Unidade de Gestão Financeira o cabimento com o nº 
sequencial 22194. 
 

3º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2020/2021, podendo ser revisto por proposta de 
qualquer das partes. 
 
 
Serpa, …agosto de 2020 
 
 
O Presidente da Câmara 
 
__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
 
 

 
O Diretor do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 
 
___________________________________________ 
/Francisco Manuel Cortez Batista de La Féria e Oliveira/ 
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PROPOSTA DE PROTOCOLO 
 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DE VILA VERDE DE 
FICALHO 

 
Ano letivo 2020/2021 

 
Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, 
contribuinte nº 501112049, representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o 
Centro Social de São Jorge e Senhoras das Pazes, sito na Avenida das Forças Armadas, s/n, 
7830-646, em Vila Verde de Ficalho, contribuinte nº 503915114, representado pela sua 
Presidente, Maria Antónia Nogueira Valente Sargento, tendo em conta o disposto nos Decretos - 
Lei n.º 399-A/84 de 28 de dezembro e n.º 55/2009 de 2 de março e os Despachos n.º 
18987/2009, de 6 de agosto, e Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho, atualizado pelo 
Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho é proposto a celebração do seguinte protocolo: 
 

1º 
Por inexistência de refeitório escolar em Vila Verde de Ficalho, o Centro Social de São Jorge e 
Senhora das Pazes procederá à confeção das refeições para os alunos do Pré-Escolar de Vila 
Verde de Ficalho, integrados nas AAAF – Atividade de Animação Apoio à Família, e alunos do 1º 
Ciclo do Ensino Básico, onde posteriormente serão transportadas numa viatura do Centro até às 
instalações do Jardim de Infância de Ficalho; 
 

2º 
A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 2,00€ + IVA por 
refeição, mediante apresentação mensal de mapa,de acordo com o estipulado no Despacho nº 
8452-A/2015, de 31 de Julho. 
Para esta despesa foi estabelecido pela Unidade de Gestão Financeira o cabimento com o nº 
sequencial 22194. 
 

3º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2020/2021, podendo ser revisto por proposta de 
qualquer das partes. 
 
Serpa, …agosto de 2020 
 
O Presidente da Câmara 
 
__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 

 
A Presidente do Centro Social de São Jorge e Senhora das Pazes 
 
___________________________________________ 
/Maria Antónia Nogueira Valente Sargento/ 
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 Deliberação 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com as propostas de protocolos 
acima transcritas, respeitantes ao fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico e pré-escolar, a celebrar com as seguintes entidades: 

o Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa; 
o DGEstE; 
o Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa; 
o Centro Social de São Jorge e Senhora das Pazes 

 
 

10. DGEstE – Pedido de parecer sobre extinção da Escola Básica de Serpa  

A DGEstE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, enviada à autarquia o seguinte 

oficio: 
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Relativamente a este assunto, o Gabinete de Ação Social e Educação informa que, até ao ano 

letivo 2012/2013, a Escola Básica de Serpa funcionou nos quatro edifícios descentralizados 

(Pólo 1,2,3 e 4) com os códigos DGEEC 213001 e IGeFE 297070 e, que neste momento estão 

associados a edifícios que se encontram devolutos.  

A partir do ano letivo 2013/2014, com a construção do edifício do Centro Escolar, os níveis de 

ensino do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico passaram a funcionar no mesmo recinto 

escolar que Escola Básica Abade Correia da Serra. Apesar dos edifícios distintos o Centro 

Escolar tem a mesma morada que a escola do 2º e 3º ciclos.  

Assim, face à mudança de localização dos níveis de ensino do pré-escolar e 1º ciclo, tem que 

ocorrer a extinção dos códigos que estavam atribuídos aos espaços físicos e, uma vez que se 

encontram com a mesma localização que os restantes níveis de ensino (2º e 3º) são associados 

aos códigos da Escola Básica Abade Correia da Serra ficando esta com os 3 níveis de ensino. A 

situação passa a ser idêntica à Escola Básica de Pias.  

Uma vez que o procedimento é meramente administrativo, não veem qualquer inconveniente na 

emissão de parecer positivo ao pedido. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

extinção da Escola Básica de Serpa, com os códigos  DGEEC 213001 e IGeFE 297070 e adição 

de nível de Educação Pré-escolar e de 1.º ciclo do Ensino Básico à Escola Abade Correia da 

Serra, mantendo os códigos DGEEC 213372 e IGeFE 330413. --------------------------------------------- 

 

 

11. Proposta de transferência de verbas para apoio às escolas na aquisição de 

material didático e pedagógico para o ano letivo 2020/2021 

À semelhança do procedimento adotado no ano letivo anterior, o Gabinete de Ação Social e 
Educação apresenta a proposta para apoio na aquisição de material didático e pedagógico e 
consumíveis informáticos para os níveis de ensino de pré-escolar e 1º ciclo das escolas da rede 
pública de Serpa. 
 
Para esta despesa a Unidade de Gestão Financeira estabeleceu o cabimento com o número 
sequencial 22195. 
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 Deliberação  
O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, acima transcrita, para 

apoio na aquisição de material didático e pedagógico e consumíveis informáticos, para os níveis 

de ensino de pré-escolar e 1º ciclo das escolas da rede pública de Serpa (ano letivo 2020/2021). 
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12. Proposta de tomada de posição – Requalificação da Escola Secundária de Serpa e 

da Escola Básica n.º 1 de Vila Nova de S.Bento 

Procedeu-se à análise da proposta de tomada de posição da Câmara Municipal, relativamente à 

requalificação da Escola Secundária de Serpa e da Escola Básica n.º 1 de Vila Nova de S.Bento, 

apresentada pelos eleitos da CDU. 

Os eleitos do PS também apresentaram uma proposta de tomada de posição sobre este 

assunto, mas decidiram retirá-la. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

A Câmara Municipal de Serpa deliberou, por unanimidade, exigir que o Governo/ Ministério da 

Educação requalifique a Escola Secundária de Serpa de imediato e programe a intervenção da 

Escola Básica nº 1 de Vila Nova de S. Bento no curto prazo, uma vez que é a entidade 

proprietária e responsável por estes equipamentos ao abrigo da legislação atual e da possível 

legislação futura.1 

As intervenções exigidas são necessárias há muito tempo. No caso da Escola Secundária de 

Serpa há cerca de 20 anos que o problema existe e, inclusive, as obras foram mesmo 

prometidas há cerca de 10 anos no tempo do Governo PS de José Sócrates e da famosa Parque 

Escolar, E.P.E., obras essas que foram sucessivamente adiadas, num processo cheio de 

indefinições e com um “empurrar” de responsabilidades para o Município de Serpa. 

Tal como tem feito até aqui, o município contínua disponível para colaborar no processo, mas 

desde que Governo/Ministério da Educação assuma o que lhe compete, que é pagar a 

comparticipação nacional. Caso assim seja, o município compromete-se então a ser o promotor 

de uma candidatura, assumindo também as despesas relacionadas com o acompanhamento 

técnico no processo (nomeadamente vencimentos dos técnicos a alocar), estimadas em cerca 

de 100 mil euros, tendo em conta o tempo previsto de 3 anos para iniciar o concurso público da 

obra e a sua conclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 Apesar da transferência de competências ainda não ter acontecido e de ter sido recentemente adiada para 2022, a 

responsabilidade das obras será sempre do Ministério da Educação, conforme consta no Decreto-Lei 21/2019 (Transferência de 

competências para os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio da educação), que estabelece, no artigo 

67º, que as responsabilidades de construção, requalificação e modernização de edifícios escolares constantes no mapeamento 

de identificação das necessidades de investimentos de construção de novas infraestruturas, bem como de intervenções de 

requalificação e modernização de grande dimensão, continuam a ser exercidas pelo Ministério da Educação. 
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O Sr. Vereador Manuel Soares disse que os eleitos do PS votaram favoravelmente, mas exigem 

também que a Câmara Municipal se comprometa a assumir o encargo correspondente a 50% da 

comparticipação pública nacional e a ser o promotor de uma candidatura para a Escola 

Secundária de Serpa e passou a ler a seguinte declaração de voto, que se transcreve: 

 

 

 

Face ao exposto, o Sr. Presidente disse que existe uma incoerência entre o sentido de voto dos 

eleitos do PS e a declaração de voto que apresentam, pois votam a favor na proposta da 

Câmara em que se exige que seja o Governo a efetuar a obra e assumir todos os encargos 

financeiros, pois essa é a sua responsabilidade e na declaração de voto dizem que é a Câmara 

que deve assumir os 50% da comparticipação nacional, o que é uma contradição. 

Na declaração de voto não está a ser salvaguardado o interesse dos munícipes do nosso 

concelho e deveria era existir coragem de pedir ao Governo que assuma aquilo que é da sua 

inteira responsabilidade, isso sim é que é defender o interesse dos munícipes, exigindo que o 

Governo faça a escola como fez em Moura e Beja, sem quaisquer encargos para os municípios 
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e não aceita que digam que a atual proposta do Governo é a única possibilidade que existe de 

se fazer a obra, ao abrigo de uma Portaria que pode ser alterada a qualquer momento, assim o 

Governo queira.  

Refere ainda que fica satisfeito com a votação dos vereadores do Partido Socialista, mas 

estupefacto com o teor da declaração de voto, que não vai de encontro ao sentido de voto.  

Diz que iremos continuar a exigir do Governo que execute a obra, continuando a manifestar a 

nossa disponibilidade para colaborar, como promotor da candidatura, mas compete ao Governo 

o pagamento da totalidade da comparticipação nacional e é por defendermos os interesses dos 

munícipes que continuaremos a assumir todas as nossas responsabilidades no geral e, muito em 

particular, na educação, como é exemplo, o investimento anual superior a 1.000.000 de euros na 

realização dos transportes escolares, na compra de viaturas para os transportes escolares, no 

fornecimento das refeições, nos vencimentos das auxiliares de ação educativa, nos manuais 

escolares (até 2018) e livros de fichas, nos auxílios económicos aos alunos, na aquisição e 

material didático e pedagógico, do desenvolvimento de programas e iniciativas como Cante nas 

Escolas, a Festa do Livro, o Fórum Jovem, Jornadas Municipais da Educação, nas obras de 

manutenção e requalificação dos equipamentos escolares e só nesta última ação e falando deste 

mandato autárquico, o investimento (quando estiver concluído) será superior a 1.000.000€ e 

representará uma melhoria significativa nos equipamentos escolares que são responsabilidade 

da Câmara Municipal de Serpa, melhorando assim o funcionamento das oito valências de pré-

escolar e oito valências de 1.º ciclo do nosso concelho.  

Refere ainda o exemplo da obra do posto da GNR de Serpa que, no inicio, foi um processo 

idêntico à atual situação das obras da Escola Secundária, em que o Ministério da Administração 

Interna pagava 10% e queria que a Câmara pagasse 5% da comparticipação nacional, para além 

da cedência do terreno e edifício da antiga escola primária, mas a Câmara recusou esta 

proposta, porque a obra era uma competência do Ministério da Administração Interna e não da 

Câmara Municipal e o certo é que algum tempo depois, a obra avançou e está quase concluída. 

Espera que o processo da escola secundária seja idêntico e o Governo efetue a obra, como é da 

sua competência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que os vereadores do PS votaram a favor, porque concordam 

que se exija do Governo que faça a obra, mas neste momento, a forma é a Câmara avançar com 

uma parte da comparticipação nacional e o Governo com a outra, porque é a solução encontrada 

no momento, por isso, consideram que não existe disparidade entre a votação e a declaração de 

voto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Vereador António Mariano questionou o Sr. Presidente para saber se, caso o Governo 

transferisse os cerca de 400.000€ respeitante à comparticipação nacional, se a Câmara 

concordava em fazer a obra, tendo o Sr. Presidente respondido que, no próprio dia em que 

recebessem essa transferência extraordinária, poderiam assinar o protocolo para a realização da 

obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares lembrou que a proposta que foi votada, diz respeito também à 

exigência de realização de obras no agrupamento, na Escola de Vila Nova de S.Bento e votaram 

a favor por concordarem com a exigência de realização das obras.  

A comparticipação financeira da autarquia, poderia sair do aumento das transferências de verbas 

do Orçamento de Estado, poderia retirar-se de algumas situações que poderiam ser repensadas 

e não se repetir os erros do passado, como sejam algumas festas, indeminizações chorudas por 

obras que não foram realizadas, a aquisição de coleções de obras de arte, despesas com obras 

para a passagem de cabos pelas casas, para a rede de distribuição e sinal de TV que não 

avançou e era cortando neste tipo de coisas, que se poderiam arranjar os 100.000 euros anuais 

que eram necessários para a comparticipação nas obras da escola, para ficar nas devidas 

condições para alunos, professores e funcionários e poderia ainda a Câmara ficar com parte do 

terreno. Um dia mais tarde pode-se dizer que a culpa foi do Governo, mas quem ficou 

prejudicado fomos nós. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Quanto à questão abordada sobre possíveis erros do passado, o Sr. Presidente, respondeu que 

depende da perspetiva e questiona se os erros do Governo com a Parque Escolar não foram 

mais graves e onerosos e em relação à intervenção da Vereadora Paula, considera que, dizer “a 

forma”, não está correto, pois existem várias formas de resolver o assunto, nomeadamente no 

Orçamento de Estado e estando agora, o mesmo, em elaboração, o Governo, se quisesse fazia 

a obra e só integrava no Orçamento para 2021.  

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais perguntou se a cronologia do processo, respeitante à escola 

secundária, que tem sido escrita nas redes sociais, pelo Diretor do Agrupamento de Escolas 

n.º2, corresponde à verdade, ao que o Sr. Presidente respondeu que não segue as redes sociais 

e que assuntos desta natureza e importância para o concelho, devem ser discutidos, 

preferencialmente, nos lugares próprios, principalmente por pessoas que têm responsabilidade 

nas matérias em causa.  

A Câmara recebeu, no inicio do mês de agosto, do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 

n.º 2 de Serpa, uma comunicação pública sobre a situação das obras na escola e logo em 

seguida, a Câmara enviou um oficio de resposta, dirigida ao Conselho Geral, a acusar a receção 

dessa comunicação e a estranhar o facto desse documento ter saído duma reunião, em que não 

estava presente a representante da autarquia, Vereadora com o Pedouro de Educação e 

também o facto dessa carta aberta ter sido dirigida à Câmara, e não ao Ministério da Educação, 

que é quem tem responsabilidade de execução da obra.  
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Contudo, como parece que ainda não é do conhecimento do Conselho Geral o teor da resposta 

da Câmara, diz que, irá solicitar a sua presença numa reunião do Conselho Geral, para 

pessoalmente esclarecer toda a situação, uma vez que considera que é nos sítios certos que os 

assuntos devem ser debatidos. 

Termina a sua intervenção, referindo ainda que a autarquia tem continuado a exigir a realização 

de uma reunião com o Senhor Ministro da Educação, a 14.ª tentativa nos últimos anos e 

manifesta a disponibilidade de, aquando da realização da reunião no Ministério da Educação, 

estar presente um representante dos Vereadores do Partido Socialista. ---------------------------------- 

 

 

13. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Francisco Torrão, n.º 6 – 1.º 

andar, em Serpa – Requerente: Maria Isabel Guerreiro Valente 

Perante o pedido formulado pela requerente Maria Isabel Guerreiro Valente, doc. E/10041, de 

25/08/2020, na qualidade de herdeira de Isabel Joana Guerreiro, em que solicita que a Câmara 

Municipal se pronuncie sobre o direito de preferência na venda que pretende fazer do prédio 

urbano sito na Rua Francisco Torrão, nº 6, 1º andar, no Bairro de S. Pedro, em Serpa, inscrito na 

matriz sob o artigo 2025-B, com inscrição na CRP com o número 1144/19980203, com a área 

total de 120,39 met2 (superfície coberta – 50 met2  e superfície descoberta – 70,39 met2 ,  informa 

a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, o seguinte:  

«O direito de preferência pode resultar de um negócio jurídico, conforme resulta do 

disposto no artigo 414.º e seguintes do código civil.  

No caso em apreço foi convencionado o direito de preferência no contrato de compra e 

venda do prédio então propriedade do Município de Serpa. Por escritura lavrada a folhas 

36 v do livro de notas do notariado privativo desta câmara municipal, em 08/06/1982, foi 

vendido a Isabel Joana Guerreiro, sua mãe, o prédio ora identificado, tendo ficado a 

constar que o prédio se destinava a habitação e que em caso de venda a Câmara 

Municipal tem o direito de preferência. 

Atendendo a que atualmente o prédio não se encontra habitado e que os herdeiros 

pretendem efetuar a respetiva venda, pelo preço de 50.000,00€, não havendo especial 

interesse por parte da autarquia na aquisição do prédio urbano não deverá a câmara 

municipal exercer o direito de preferência. 

Se assim se entender, deverá a câmara municipal pronunciar-se sobre o não interesse 

na aquisição do mencionado prédio, nas condições propostas, ao abrigo do disposto no 

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

75/2013, de 12 de setembro.» 
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 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência na venda do imóvel sito na Rua Francisco Torrão, n.º 6 – 1.º andar, em Serpa, pelo 

valor proposto de 50.000€ (cinquenta mil euros). ---------------------------------------------------------------- 

 

 

14. Zona Industrial de Serpa – Ponto de situação dos lotes n.º 27, 28, 34, 35 e 41  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, da Divisão de Desenvolvimento Estratégico 

(Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa), datada de 27 de agosto do corrente 

ano: 
 

1. O Lote 27 - Proposta de revogação da deliberação de Câmara Municipal 
O lote nº 27 da 2ª fase da Zona industrial de Serpa foi atribuído a Pedro Álvares Branco Franco 

para a instalação de uma indústria de conservas de azeitona e seus derivados, em reunião do 

órgão executivo de 25.11.2015 

Apesar dos vários contactos havidos, não foram cumpridos os prazos estipulados no Acordo 

Protocolar assinado, nem para o pedido de licenciamento. 

Em resultado de novos contactos, o titular informou agora que pretende avançar com o projeto, 

pelo que se propõe que caso o titular do lote não inicie a obra num prazo máximo de 3 meses, a 

Câmara Municipal, revogue a sua deliberação de 25.11.2015, respeitante à atribuição do lote nº 

27 da 2ª fase da Zona Industrial de Serpa, a Pedro Álvares Branco Franco, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 4006, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob 

nº3827/20141029, com a área de 2.400,00m2. 

 

2. O Lote 35 - Proposta de revogação da deliberação de Câmara Municipal  

O lote nº 35 da 2ª fase da Zona industrial de Serpa foi atribuído à “Biodamasco” para a 

instalação de uma indústria Agro-alimentar – Transformação de fruta em reunião do órgão 

executivo de 04.11.2015. 

De acordo com o deliberado em Reunião de Câmara de 25.07.2018 a titularidade do lote alterou 

para “Palma & Vez- Transformação de produtos alimentares”.  

Apesar dos vários contactos havidos, não foram cumpridos os prazos estipulados no Acordo 

Protocolar, nem para o pedido de licenciamento. 

Em resultado de novos contactos, o titular informou agora que o Pedido de Apoio “PDR2020-

10.2.1.2 – FEADER -047412”, obteve parecer favorável, pelo que se propõe que, caso o titular 

do lote não apresente pedido de licenciamento num prazo máximo de 3 meses e inicie a obra 

num prazo máximo de 3 meses após aprovação do pedido de licenciamento, a Câmara 

Municipal, revogue a sua deliberação de 04.11.2015, respeitante à atribuição do lote nº 35 da 2ª 

fase da Zona Industrial de Serpa, a “Palma & Vez- Transformação de produtos alimentares” 

inscrito na matriz sob o artigo urbano 4020, descrito na CRPredial de Serpa sob o nº 

3835/20141029, na extinta freguesia de Salvador, com a área de 2.173,90m2. 
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3. Lote 28 JPA Silva, Lda – Proposta de início do processo de reversão 

O lote nº 28 da 2ª fase da Zona Industrial de Serpa, foi atribuído à empresa “J.P.A.Silva, Lda” 

para a instalação de um armazém para comércio de distribuição de bebidas em reunião do órgão 

executivo de 09.12.2015 

A escritura de compra e venda foi realizada no dia 14.07.2017, tendo ficado estipulado que o 

adquirente “deve cumprir os prazos de construção, devendo iniciar as obras no prazo de um ano 

e concluir no prazo de três anos, bem como o destino a dar ao lote, salvo motivos justificativos 

aceites pela câmara, podendo originar a reversão do terreno à titularidade do Município e à 

perda de trinta por cento da quantia entregue a título de pagamento, no caso de não 

cumprimento.” 

 

Apesar dos vários contactos havidos, não foram cumpridos os prazos estipulados na escritura, 

não foi solicitada a prorrogação do prazo, nem apresentada justificação para o não cumprimento 

do contrato. 

Face ao exposto propõe-se que, a Câmara Municipal se pronuncie sobre a reversão à 

titularidade do Município de Serpa, do lote nº 28, vendido à empresa “J.P.A.Silva, Lda”, pelo 

preço de 700,00€, prédio urbano inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4007, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº 3828/20141029, com a área de 2.400,00m2, 

de acordo com o estipulado no contrato. 

 

4.Lote 34 Dorsal 50 Unipessoal Lda – Proposta de início do processo de reversão 

O lote nº 34 da 2ª fase da Zona Industrial de Serpa, foi atribuído à empresa Dorsal 50 

Unipessoal, Lda para a construção de uma oficina de reparação automóvel, em reunião do órgão 

executivo de 25.11.2015 

A escritura de compra e venda foi realizada no dia 15.09.2016, tendo ficado estipulado que o 

adquirente “deve cumprir os prazos de construção, devendo iniciar as obras no prazo de um ano 

e concluir no prazo de três anos, bem como o destino a dar ao lote, salvo motivos justificativos 

aceites pela câmara, podendo originar a reversão do terreno à titularidade do Município e à 

perda de trinta por cento da quantia entregue a título de pagamento, no caso de não 

cumprimento”. 

Apesar dos vários contactos havidos, e diversas diligências tomadas não foram cumpridos os 

prazos estipulados na escritura, não foi solicitada a prorrogação do prazo, nem apresentada 

justificação para o não cumprimento do contrato. 

Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal se pronuncie sobre a reversão à titularidade 

do Município de Serpa do lote nº 34, vendido à empresa Dorsal 50 Unipessoal. Lda, pelo preço 

de 450,00€, prédio urbano inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4013, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº3834/20141029, com a área de 1500,00m2, 

de acordo com o estipulado no contrato. 

 

5.Lote 41 - Prestes - Prestação Serviços Comércio de Produtos Agropecuários Florestais, 

Lda – Proposta de início do processo de reversão 

O lote nº 41 da 2ª fase da Zona Industrial de Serpa, foi atribuído à empresa Prestes - Prestação 

Serviços Comércio de Produtos Agropecuários Florestais, Ldapara a instalação de um armazém 
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de apoio à prestação de serviços e comercialização de produtos agropecuários e florestais em 

reunião do órgão executivo de 25.11.2015. 

A escritura de compra e venda foi realizada no dia 16.11.2017, tendo ficado estipulado que o 

adquirente “deve cumprir os prazos de construção, devendo iniciar as obras no prazo de um ano 

e concluir no prazo de três anos, bem como o destino a dar ao lote, salvo motivos justificativos 

aceites pela câmara, podendo originar a reversão do terreno à titularidade do Município e à 

perda de trinta por cento da quantia entregue a título de pagamento, no caso de não 

cumprimento.” 

 

Apesar dos vários contactos havidos, não foram cumpridos os prazos estipulados na escrituram 

e não foi solicitada a prorrogação do prazo. 

Em resultado de novos contactos, o titular informou agora que pretende avançar com o projeto, 

pelo que se propõe que, caso o titular do lote não inicie a obra num prazo máximo de 3 meses, 

seja iniciado o processo de reversão do lote de terreno, prédio urbano inscrito na matriz sob o 

artigo urbano 3999, descrito na CRPredial de Serpa sob o nº3706/20130520, na extinta freguesia 

de Salvador, com a área de 1.500,00m2. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade:  
 

1. Que reverte à titularidade do Município de Serpa, o lote nº 28, vendido à empresa 

“J.P.A.Silva, Lda”, pelo preço de 700,00€, prédio urbano inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 4007, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

nº3828/20141029, com a área de 2.400,00m2, de acordo com o estipulado no contrato; 

 

2. Que reverte à titularidade do Município de Serpa, o lote nº 34, vendido à empresa 

Dorsal 50 Unipessoal. Lda, pelo preço de 450,00€, prédio urbano inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 4013, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa 

sob o nº3834/20141029, com a área de 1500,00m2, de acordo com o estipulado no 

contrato; 

 

3. Concordar com a proposta dos Serviços, acima exposta, relativamente aos lotes n.º 27, 

35 e 41 da Zona Industrial de Serpa.  

O Sr. Vereador Carlos Alves ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se 

encontrar impedidos, nos termos da lei. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

15. Alteração do destaque de parcela do prédio sito na Rua Francisco Santos Pateira, 

n.º 10 em Vale de Vargo – Requerente: José Maria Nunes Candeias  

Através de informação datada de 26 de agosto último, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento 

do Território refere que, o requerente solicita uma alteração da certidão emitida de acordo com a 

deliberação proferida em 15 de abril de 2020, onde constem as confrontações dos prédios, uma 
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vez que a Conservatória não efetua os registos, por não se encontrarem descritas as respetivas 

confrontações. 

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

unanimidade, retificar a deliberação proferida na reunião de 15 de abril de 2020, a qual passa a 

ter o seguinte teor:  

 

«1 – Prédio original – sito na Rua Francisco Santos Pateira, n º 10, em Vale de Vargo, inscrito na 

matriz urbana com o n.º 508, 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 779/20011127, com 

área total de 300 m2 e seguinte composição: área coberta de 216 m2; área descoberta de 84 

m2. e as seguintes confrontações: Norte – n.º 8 da Rua Francisco dos Santos Pateira; Sul – n.º 

12 da Rua Francisco dos Santos Pateira; Este – Rua Francisco dos Santos Pateira; Oeste – Rua 

Professor Joaquim António Caetano. 

2 – Parcela a destacar – sito na Rua Francisco Santos Pateira, n º 10, em Vale de Vargo, com 

área total de 115 m2 e seguinte composição: área coberta de 77 m2; área descoberta de 38 m2. 

e as seguintes confrontações: Norte – n.º 8 da Rua Francisco dos Santos Pateira; Sul – 

Proprietário; Este – Rua Francisco dos Santos Pateira; Oeste – Rua Professor Joaquim António 

Caetano  

3 – Parcela restante - sito na Rua Francisco Santos Pateira, s/n, em Vale de Vargo, com área 

total de 185 m2 e seguinte composição: área coberta de 139 m2; área descoberta de 46 m2. e 

as seguintes confrontações: Norte – Proprietário; Sul – n.º 12 da Rua Francisco dos Santos 

Pateira; Este – Rua Francisco dos Santos Pateira; Oeste – Rua Professor Joaquim António 

Caetano  

 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque do prédio urbano 

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

urbano, pois reúne os requisitos do destaque de parcela, dentro do aglomerado urbano de Vale 

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

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

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

não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas;  

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

previstas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 

constantes de planos municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, de 

servidões ou restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção 

do património cultural imóvel (…).» ---------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Alteração de constituição de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua 

Pedro Anes, n.º 9 e n.º 13 e Rua da Barbacã, n.º 16, em Serpa – Requerente: Betão 

e Taipa Pro, Ld.ª 

Através de informação datada de 26 de agosto do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território refere que, a requerente (Betão e Taipa Pro, Ldª), solicita uma 

alteração da certidão emitida de acordo com a deliberação proferida em 8 de julho de 2020, uma 

vez que não foi possível efetuar a escritura de alteração da Propriedade Horizontal, pelo facto da 

certidão emitida não ser clara em relação ao tipo de alteração efetuada no prédio. 

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

unanimidade, retificar a deliberação proferida na reunião de 8 de julho de 2020, a qual passa a 

ter o seguinte teor:  

 

«Alteração ao título constitutivo de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua Pedro 

Anes, n.º9 e n.º13 e Rua da Barbacã, n.º16, em Serpa, inscrito na matriz urbana sob o artigo 

n.º680 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º1282/19991103, com 

Área Total de 264,5m2, Área Coberta de 229,5m2 e Área Descoberta de 35m2.  

O título constitutivo do prédio em regime de propriedade horizontal, passa a ser constituído por 

três frações autónomas (A, B e C), sendo alterada apenas a Fração B (que se divide nas 

Frações B e C), mantendo-se a Fração A sem alterações.  

O prédio é constituído por um edifício de dois pisos, destinado a habitação, perfazendo três 

frações autónomas, distintas, independentes e isoladas entre si, todas com saída para a via 

pública, reunindo as condições exigíveis para ser submetido ao regime de propriedade 

horizontal, conforme as frações que se descrevem:  

Fração A– Rés-do-chão, na Rua Pedro Anes, destinada a habitação. É composta por três 

quartos, cozinha, despensa, sala, instalações sanitárias, circulações e quintal. Esta fração tem 

uma área de construção de 147,50m2, uma área coberta (implantação) de 147,5m2 e uma área 

descoberta de 35m2.  

Fração B– Rés-do-chão e 1º Andar, na Rua Pedro Anes n.º13, destinada a habitação. É 

composta por cozinha e pátio no rés-do-chão, e sala, dois quartos e instalação sanitária no 1º 

andar. Esta fração tem uma área de construção de 108,62m2.  

Fração C– Rés-do-chão e 1º Andar, na Rua da Barbacã n.º16, destinada a habitação. É 

composta por kitchenet/sala e instalação sanitária no rés-do-chão e mezanine, quarto e 

instalação sanitária no 1º andar. Esta fração tem uma área de construção de 101,52m2.  

Áreas comuns às frações:  

A área comum à fração A e B é de 77,36m2 de cobertura.  

A área comum à fração B e C é de 23,10m2 de cobertura.  

A área comum à fração B e C de 4m2, correspondente ao pátio, com uso exclusivo à fração B.  

Constitui ainda direito das três frações: o solo, os alicerces, paredes-mestras e meeiras que 

dividem as frações existentes.  
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As frações autónomas A, B e C constituem unidades independentes, distintas e isoladas entre si, 

comunicando diretamente com o exterior, preenchendo, por conseguinte, os requisitos definidos 

nos artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil.» --------------------------------------------------------------------- 

 

17. Proposta de isenção de pagamento de ramal de saneamento – Requerente: Álvaro 

Miguel Correia Gomes de Brito Sampaio  

Na sequência de um pedido de construção de ramal de saneamento na Rua de S.Brás em Serpa 

(Doc. E/7707 de 2020.06.29), apresentado por Álvaro Miguel Correia Gomes de Brito Sampaio, 

os respetivos serviços informam que, de acordo com o Regulamento Municipal do Serviço de 

Saneamento de Águas Residuais de Serpa, artigo 55º, n.º 1, a construção de ramais de ligação 

superiores a 20 metros está sujeita a avaliação de viabilidade técnica e económica pela Entidade 

Gestora; diz ainda o n.º 2) se daquela avaliação resultar que existe viabilidade, os ramais de 

ligação instalados pela Entidade Gestora apenas são faturados aos utilizadores no que respeita 

à extensão superior à distância referida no número anterior. 

Assim, faturando o excedente – 4,5 metros, o valor total é de 259,64 € (a acrescer IVA à taxa 

legal em vigor). 

Sobre o assunto, o Vereador do Pelouro de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação 

datada de 27 de agosto do corrente ano, propõe a isenção do pagamento do referido ramal, uma 

vez que o município utilizou, durante anos, sem quaisquer custos, parte do terreno do 

requerente, para passagem de viaturas. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do 

pagamento da taxa de ramal de saneamento, o requerente Álvaro Miguel Correia Gomes de 

Brito Sampaio, respeitante à sua habitação, sita na Rua de S.Brás, em Serpa. ------------------------- 

 

 

18. Infração disciplinar por violação do dever de zelo – Relatório e proposta de 

decisão  

Procedeu-se à análise do Relatório e proposta de decisão, relativo à infração disciplinar por 

violação do dever de zelo, o qual consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Intervenções 
Sobre este assunto, interveio o Sr. Vereador Manuel Soares, que começou por referir que o relatório 
apresentado não se encontra paginado, o que dificulta a indicação a partes do texto, que se queira 
referir durante as intervenções do assunto, pois é sempre mais fácil e rápido a indicação da 
respetiva página, no entanto, a questão mais relevante, que estranham, é o facto deste tipo de 
processo ser o primeiro, desde há vários anos e ao longo desses anos, já existiram várias 
retificações, incluindo na reunião de hoje que já se deliberou sobre mais uma retificação, mas isso 
nunca deu origem a processos disciplinares e no próprio relatório é referida a existência de 24 
publicações que decorrem de retificações.  
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Além disso, não foi colocado no relatório a possibilidade de a pena ser suspensa durante 
determinado tempo e não se repetindo a situação, poderia nem constar no processo da funcionária. 
Consideram que é injusto que, depois de 31 anos de serviço e sem antecedentes disciplinares, a 
pessoa ficar com uma mancha no processo. -------------------------------------------------------------------------- 
 
O Sr. Presidente disse que, sobre este assunto, os dados estão apresentados no relatório e se 
houver alguma dúvida que queiram colocar, será encaminhada para quem elaborou o relatório, para 
prestar os devidos esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que não é necessário adiar a decisão, para se colocaram dúvidas 
e já houve ao longo dos anos, muitos erros e retificações e não foram levantados processos 
disciplinares, por isso, não concorda com esta postura, perante alguém que não antecedentes 
disciplinares ao longo dos 31 anos de serviço e tem tido sempre avaliações positivas e com base no 
documento apresentado, este parece ser um caso isolado.  
 
Interveio o Sr. Vereador António Mariano que também disse que poderia ter efeitos suspensivos 
durante algum tempo e se não houvesse agravamentos, não constaria no processo da funcionária, 
se quem instaurou o processo de infração disciplinar, tivesse em conta esta possibilidade. ------------ 
 
Terminada a apreciação do assunto, procedeu-se à votação por escrutínio secreto, nos termos 

do artigo 55.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, obtendo-se o seguinte resultado:  

 

Concordo com a aplicação da sanção de Repreensão Escrita  3 votos 

 

Não concordo com a aplicação da sanção de Repreensão Escrita 3 votos 

 

Verificando-se um empate, procedeu-se imediatamente a nova votação por escrutínio secreto, 

em cumprimento com o estipulado no n.º 4 do artigo 55.º da Lei n.º 75/2013. 

O resultado obtido foi o seguinte: 

 

Concordo com a aplicação da sanção de Repreensão Escrita  3 votos 

 

Não concordo com a aplicação da sanção de Repreensão Escrita 3 votos 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, mantendo-se o empate na votação, de harmonia com o estipulado no n.º 4 do 

artigo 55.º da Lei n.º 75/2013, de12 de setembro, foi adiada a deliberação para a próxima reunião da 

Câmara Municipal.  

Constam dos anexos à presenta ata, dela fazendo parte integrante, os boletins de voto, respeitantes 

às duas votações efetuadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

19.1. Grupo Parlamentar do PCP – Balanço da atividade da 1.ª sessão XIV 
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19.2. Bloco de Esquerda – Requerimento sobre eleição dos presidentes das 

CCDR 
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19.3. Grupo Parlamentar “Os Verdes” - Dificuldade de contacto telefónico com 

os serviços de saúde de proximidade 
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20. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 164, referente ao 

dia 1 de setembro de 2020, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.387.456,59 (um milhão, 

trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis euros e cinquenta e nove 

cêntimos) e 183.006,62 (cento e oitenta e três mil, seis euros e sessenta e dois cêntimos), 

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

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalho, interveio a Sr:ª Vereadora Paula 

Pais para perguntar se já existe data para a reunião do Conselho Municipal de Educação e se os 

serviços estão a trabalhar na atualização da Carta Educativa.  

Na sequência de uma questão que foi colocada por um munícipe, pergunta sobre o ponto de 

situação da limpeza da barragem de Vales Mortos, cujo assunto tem sido abordado desde julho 

de 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por informar que está marcada para o dia 11 de setembro, a reunião 

do Conselho Municipal de Educação. Refere ainda que estamos muito preocupados com o início 

do ano letivo, com as novas regras para transporte dos alunos, em função das diretrizes da 

DGS, sendo reduzido o transporte de crianças para dois terços, terão que ser efetuadas mais 

viagens em tempo útil, o que implica mais viaturas e mais motoristas que têm que ter formação 

especifica e existe ainda a dúvida de como irá correr o processo dos circuitos que habitualmente 

são feitos por particulares. 

Sobre a limpeza da barragem, como já tinha informado numa anterior reunião da Câmara, diz 

que o procedimento está na fase final para a adjudicação e prevê-se que comecem a limpar a 

linha de água ainda durante este mês. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano sugeriu que seja enviado um oficio para a Direção Geral do 

Património a solicitar uma limpeza na ponte do Enxoé, face ao estado em que a mesma se 

encontra atualmente.  

Em relação à estrada de S.Marcos diz que, parte do troço tem bem visível a marcação, a 

sinalização horizontal, mas há um troço do nosso concelho que precisava levar um avivamento 

das marcações.  

Gostaria ainda de saber o ponto de situação das obras do Museu Etnográfico e quais foram os 

argumentos para o cancelamento do Rally que habitualmente se realiza em setembro. ------------- 
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Sobre o Rally, o Sr. Presidente disse que foi necessário tomar a decisão sobre a realização do 

rally, no principio do mês de junho, pelo que, face à situação de pandemia e por questões de 

segurança, decidiu-se que era melhor não se realizar este ano.  

Em relação ao Museu Etnográfico, informa que foi aberto um procedimento, uma consulta prévia, 

para a realização dos trabalhos de requalificação, mas durante a realização da obra deparou-se 

com outras situações que também necessitavam de intervenção e os trabalhos a mais iriam 

rondar os 90.000€, pelo que, no total, iria ultrapassar o limite da consulta prévia e atingia os 

valores do concurso público. No entanto, considerando que a empresa a quem foi adjudicada a 

requalificação, já tem grande parte da obra efetuada, seria de todo o interesse que fosse esta 

empresa a dar continuidade e concluir a obra, por isso, por se tratar de uma obra com 

financiamento, foi solicitado um parecer à CCDRA, no sentido de saber se, através de algum 

regime de exceção, poderá a atual empresa continuar, até à conclusão da obra. ---------------------- 

 

Interveio ainda o Sr. Vereador Manuel Soares para questionar sobre o ponto de situação da 

proposta apresentada pelo PS, para a criação da figura do Jovem Embaixador do Concelho, uma 

vez que estamos quase no inicio de outro ano letivo.  

Na sequência da informação prestada sobre a passagem hidráulica do barranco de Vales 

Mortos, questiona como irá prosseguir o respetivo processo. ----------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, foi adjudicada a obra em 2018 e no último dia do prazo para a sua 

conclusão, o empreiteiro solicitou uma prorrogação por mais 60 dias, mas continuou sem fazer 

nada na obra. Entretanto, vamos fazer um projeto melhorado, há uma empresa que já 

apresentou uma proposta do projeto, para se proceder à abertura de novo procedimento.  

Quanto ao assunto do Jovem Embaixador do Concelho, será a questão encaminhada para a Sr.ª 

Vereadora Odete, para prestar informação sobre essa proposta. ----------------------------------------- 

 

 

Informações prestadas aos eleitos por email 

Dia 24 de agosto 

Foi enviado, para conhecimento, o Despacho n.º 7900-A/2020, de 12 de agosto, que fixa a 

interpretação dos princípios e orientações aplicáveis à realização de eventos corporativos.  

 

Dia 31 de agosto 

1.«Em resposta à questão levantada pelo Sr. Vereador António Mariano, na reunião da 

Câmara Municipal de 15 de maio de 2019, informa-se que, teve a autarquia 

conhecimento do estudo em causa apenas através da comunicação social, que 

amplamente o difundiu, bem como da discussão sobre a sua credibilidade.  

O Ranking dos Municípios Portugueses foi o trabalho apresentado com base numa tese 

de doutoramento e após a apresentação pública, em maio, foi o próprio autor da tese e 

coordenador do estudo, Paulo Caldas, que assumiu que nem a ANMP nem a DGAL 

tiveram qualquer participação na sua elaboração. Isto devido à controvérsia gerada, com 
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comunicados e esclarecimentos da ANMP e da DGAL a demarcarem-se dos resultados 

apresentados e afirmarem desconhecer os contornos da elaboração do Ranking. Por 

sua vez a Ordem dos Economistas fez igualmente um esclarecimento a desvincular-se 

dos conteúdos do estudo. 

Segundo Paulo Caldas, o Ranking Municipal Português não pretende fazer uma análise 

da gestão das autarquias, mas sim da sustentabilidade dos municípios portugueses, 

facto comprovado - argumenta - pelo significativo número de indicadores que dependem 

apenas da administração central e não da administração local.  

E é neste contexto que nos parece que deve ser enquadrado o documento, que terá, 

todavia, a virtude de reconhecer a obrigatoriedade da existência de políticas publicas para 

o desenvolvimento dos municípios do interior, nomeadamente as que se referem aos 

investimentos e a incentivos financeiros para a fixação e atração de pessoas. Porque sem 

pessoas, não há sustentabilidade para os territórios e sem políticas publicas nas áreas 

fundamentais como a saúde ou a educação, entre outras, não é possível contrariar o 

despovoamento. Por muito que os municípios façam.» 

 

 

2.«Na sequência da intervenção do Sr. Vereador Manuel Soares, na reunião da Câmara 

Municipal de 26 de junho de 2019, sobre a situação do barranco da Rua Larga, em 

Vales Mortos, apresentam-se os seguintes dados sobre a respetiva empreitada: 

 

Dados da Empreitada  

Nome: EMPREITADA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA 

REDE HIDROGRÁFICA, REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PASSAGEM HIDRÁULICA NO 

BARRANCO DE VALES MORTOS  

Ajuste Direto, nos termos do Artº 19º, alínea a) do CCP (redação DL 18/2008) – AD 27/2017 

Contrato: 10/2018 de 31.01.2018 

Valor do Contrato: 22.839,00€ 

Entidade executante: CONSTRUVARGO, Lda 

Data de Consignação do local dos trabalhos: 14.06.2018 

Data de comunicação de aprovação Plano Segurança e Saúde: 14.06.2018 

Prazo de execução: 60 dias 

1º Prazo previsto de término dos trabalhos: 13.08.2018 

Envio de e-mail por parte da fiscalização a questionar a entidade executante relativamente à 

ausência de execução de trabalhos no local – 27.07.2018 

Pedido de prorrogação do prazo da obra: 13.08.2018 (por 60 dias - contagem de prazo seguido) 

Comunicação à entidade executante do deferimento do pedido. 04.09.2018  

2º Prazo previsto de término dos trabalhos: 11.10.2018 

Informação interna para análise do incumprimento do contrato por parte do adjudicante – mov. 

29 da I/6760/2019, datado de 25.03.2019. O processo encontra-se no Serviço de 

Aprovisionamento e Contratação Pública.» 
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3.«A seguir transcreve-se a informação prestada pelo Serviço de Gestão Financeira, em 

agosto do corrente ano, relativamente a questões colocadas em anteriores reuniões do 

Órgão Executivo, sobre alterações ao Orçamento e PPI: 

 

«Reunião da C.M. de 2018.06.18 – 6.º Alteração ao orçamento e 3.º alteração ao PPI 

Na sequência da intervenção proferida em reunião de câmara de 18-06-2018, tenho a 

informar que a rubrica 02/02.01.17 – Ferramentas e utensílios à data da elaboração da 

alteração ao orçamento n.º 6, tinha um saldo de 42,56€. Valor manifestamente 

insuficiente para fazer face à aquisição do material indicado na RI n.º 614/2018, cujo 

valor total da aquisição era de 608,85€.  

Reforçou-se a rubrica com 1.000€, para que esta ficasse ainda com saldo disponível 

para futuras aquisições e não apenas para contemplar o valor da RI n.º 614/2018. 
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Reunião da C.M. de 2018.10.17 – 14.º Alteração ao Orçamento e 9.º alteração ao PPI 

Na sequencia da intervenção proferida, pelo Sr. Vereador Manuel Soares, em reunião de 

câmara de 17-10-2018, informo que a rubrica 02/02.01.21 - Outros bens é de caráter 

residual, nela se incluindo todos os bens que pela sua natureza não se enquadrem em 

qualquer das rubricas anteriores, assim poderemos incluir a título de exemplo tintas para 

a conservação e manutenção de edifícios, artigos para oferta, rações para animais, 

materiais diversos para a conservação e manutenção de edifícios, etc. 

À data da alteração ao orçamento n.º 14, a rubrica apresentava um saldo de 134,78€ 

para uma dotação de 196.500€. Apenas por uma questão de prudência reforçou-se com 

10.000€ para fazer face a futuras aquisições. 

 

 

Reunião da C.M. de 2019.02.06 – 1.º Alteração ao Orçamento e PPI 

Na sequência da intervenção proferida em reunião de câmara de 26-02-2019, pelo Sr. 

Vereador Manuel Soares, informo que a rubrica 02/02.02.20 – Outros trabalhos 

especializados à data da elaboração da alteração ao orçamento n.º 1 apresentava um 

saldo de 945,65€ para uma dotação inicial de 750.000€. Assim para fazer face a futuras 

aquisições, tais como serviços informáticos, análises laboratoriais, trabalhos tipográficos, 

etc., reforçou-se a rubrica com 10.000€. Tratou-se de um reforço preventivo.» 

 

 

4.«Sobre o assunto apresentado pelo Sr. Vereador Manuel Soares, na reunião de 5 de 

agosto do corrente ano, relativamente ao pedido dos moradores da zona da Lapa da 

Castelhana, de colocação de um contentor de lixo, informa-se que o contentor que 

existia foi retirado do local por se encontrar danificado. 

No dia 6 do corrente mês de agosto foi colocado um contentor de RSU no local 

identificado por Vale Romeiros/Vale Paredes.  

Por norma, são removidos contentores danificados para abate ou reparação. Quando 

existe mais do que um contentor num local, a reposição pode não ser imediata, 

agrupando-se com serviços da mesma natureza noutros locais para rentabilização da 

viatura de distribuição. Neste caso concreto, o contentor foi reposto, encontrando-se a 

situação regularizada.» 

 

Dia 2 de setembro 

1. «Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 26 de junho de 2019, a Sr.ª Vereadora 

Paula Pais levantou uma questão sobre os Mupis existentes no nosso concelho. 

Sobre o assunto, informa-se que foi feito um levantamento das estruturas MUPI colocadas no 

concelho, tendo sido encontrada uma que é propriedade da Câmara Municipal de Serpa, que 

estava colocada junto ao Jardim de Pias.  Este MUPI foi colocado quando da realização do 

Acampamento pela Paz, que decorreu entre 27 e 29 de julho de 2018 em Serpa, para divulgação 
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do mesmo. Não foi retirado após cumprir o objetivo para que foi colocado, tendo sido retirado no 

dia 26/09/2019.» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. «Em resposta à pergunta colocada pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, na última reunião do 

Órgão Executivo, sobre os custos com o Outdoor relativo às obras da Escola Secundária de 

Serpa, informa-se que não existem pagamentos a efetuar, referentes aos outdoors, por estes 

estarem incluídos no protocolo referente a painéis publicitários celebrado entre a Câmara 

Municipal de Serpa e a empresa “Mestres Publicidade, Ld.ª» ------------------------------------------------ 

 

 

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:  

 Proposta de alteração n.º 8 ao Orçamento e alteração n.º 3 ao Plano Plurianual de 

Investimentos da Câmara Municipal  

 Declaração de caducidade da licença de obras no lote 34 da Zona Industrial de Serpa – 

Requerente: Dorsal 50 Unipessoal, Lda. 

 Proposta de isenção de pagamento de taxas dos equipamentos municipais – Época 

desportiva 2020/2021 e ano civil de 2021 

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

 Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples, no prédio rústico 

denominado “Boieiros”,  em Vale de Vargo – Requerente: Maria das Candeias 

Nascimento Borrelfo 

 Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Charneca”, artigo 327 secção F, na freguesia de Vila Verde de Ficalho – Requerente: 

Manuela Catarina dos Santos Pepe 

 Pedido de parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado 

“Charneca”, artigo 300 secção F, na freguesia de Vila Verde de Ficalho – Requerente: 

Cesário António Paulino Garcia 

 Proposta de auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano 

letivo 2020/2021 

 Proposta de protocolos para fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico e pré-escolar  

 DGESTE – Pedido de parecer sobre extinção da Escola Básica de Serpa  

 Proposta de transferência de verbas para apoio às escolas na aquisição de material 

didático e pedagógico para o ano letivo 2020/2021 

 Proposta de tomada de posição – Requalificação da Escola Secundária de Serpa e da 

Escola Básica n.º 1 de Vila Nova de S.Bento 
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 Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Francisco Torrão, n.º 6 – 1.º 

andar, em Serpa – Requerente: Maria Isabel Guerreiro Valente 

 Zona Industrial de Serpa – Ponto de situação dos lotes n.º 27, 28, 34, 35 e 41  

 Alteração do destaque de parcela do prédio sito na Rua Francisco Santos Pateira, n.º 10 

em Vale de Vargo – Requerente: José Maria Nunes Candeias  

 Alteração de constituição de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua Pedro 

Anes, n.º 9 e n.º 13 e Rua da Barbacã, n.º 16, em Serpa – Requerente: Betão e Taipa 

Pro, Ld.ª 

 Proposta de isenção de pagamento de ramal de saneamento – Requerente: Álvaro 

Miguel Correia Gomes de Brito Sampaio  

 Infração disciplinar por violação do dever de zelo – Relatório e proposta de decisão  

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17H30 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 17/2020 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 2 de setembro de 2020 
 

 

 

ANEXO 1 –Oitava alteração ao orçamento e terceira alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos da Câmara Municipal 

 

ANEXO 2 – Relatório e proposta de decisão – Infração disciplinar por violação do dever de zelo e 

12 boletins de voto 

 

 


