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Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro:  
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ATA N.º 18/2020 
 

REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 16 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, 

alterada pela Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, realizou-se na Sala de Sessões da Câmara 

Municipal, a reunião do Órgão Executivo, no dia 16 de setembro de 2020, pelas dezassete 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. 

 

Aprovação da Ata n.º 17/2020 

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 17, relativa à reunião realizada no dia 2 de setembro, a qual 

foi previamente distribuída por todos os eleitos.  

A ata foi aprovada por maioria, com a abstenção da Sr.ª Vereadora Odete Borralho, por não ter 

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

 

 

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

alínea o) e art.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. 9.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal  

2. Comissão de Festas de Pias – Apoio financeiro para a realização das Festas em Honra 

de S.Luis e Santíssimo Sacramento 

3. Casa do Benfica em Serpa – Proposta de apoio financeiro para a modalidade de 

atletismo  

4. Certificação de nome de rua em Serpa – Rua das Amendoeiras  

5. Auxílios Económicos a alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano letivo 2020/2021 

– 2.ª Fase 

6. Declaração de caducidade da licença – Obras de construção de um armazém, no lote 

n.º 47 da Zona Industrial de Serpa - Requerente: João Seleiro Dias 

7. Declaração de caducidade da licença – Construção de “nave industrial”, no lote 22 da 

Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento – Requerente: Chaparrauto 

Automóveis, Lda. 

8. Declaração de caducidade da licença – Obras de ampliação e alteração de habitação 

em Pias – Requerente: Cátia Manuel Janeiro Candeias  
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9. Pedido de parecer sobre proposta de retificação das escalas de turnos de serviço das 

farmácias para o ano de 2020 

10. Proposta de alteração do titulo IV, capítulo IV, do Código de Regulamentos e Posturas 

do Município de Serpa e Regulamento do Cades – Inicio de procedimento  

11. Empreitada de execução do Passadiço do Pulo do Lobo – Pedido de prorrogação de 

prazo 

12. Proposta de protocolo de colaboração com a Associação Aldeia Nova – Associação de 

Desenvolvimento Social de Vila Nova de S.Bento para funcionamento das atividades de 

animação e apoio à família e apoio em sala de aula, na educação pré-escolar no ano 

letivo 2020/2021 – Afetação de recursos para resposta à pandemia Covid-19 

13. Proposta de abertura de procedimentos concursais  

14. Recrutamento do Coordenador CLDS-4G, Serpa 

15. Resumo Diário da Tesouraria 

 

 

ORDEM DO DIA 

1. 9.ª Alteração ao Orçamento 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 

seguinte alteração ao Orçamento da Câmara Municipal: 
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2. Comissão de Festas de Pias – Apoio financeiro para a realização das Festas em 

Honra de S.Luis e Santíssimo Sacramento 

Através de informação datada de 28 de agosto do correte ano, o Gabinete do Movimento 

Associativo, Desporto e Juventude, sustentado nas orientações da Direção Geral de Saúde para 

a realização de iniciativas no período pós confinamento e após parecer positivo dessa entidade 

para a realização das Festas de Pias, propõem a atribuição do subsídio de 5 763,20€ (cinco mil 

setecentos e sessenta e três euros e vinte cêntimos), equivalente a 80% do subsídio (7 204,00€), 

atribuído na reunião da Câmara de 23-01-2020, à Comissão de Festas de Pias, para 

organização da Festas de 2020. 

Referem ainda que, tendo em conta a possibilidade de organização de algumas iniciativas, 

durante as Festas nas localidades, de acordo com as orientações da DGS, o Município irá adotar 

o procedimento idêntico a este. 

A Comissão de Festas apresenta à autarquia a ata n.º 2/2020, respeitante à reunião onde, após 

eleição, foram atribuídos os cargos a exercer pela Comissão de Festas de Pias, que iniciou as 

suas funções em 17 de agosto de 2020, prevendo terminar em 31 de agosto de 2021. -------------- 

 Deliberação  

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 à Comissão de Festas 

de Pias, um subsidio no valor de 5 763,20€ (cinco mil setecentos e sessenta e três euros e vinte 

cêntimos), correspondente a 80% do valor que tinha sido definido na reunião do Órgão Executivo 

realizada no dia 23 de janeiro de 2020. --------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Casa do Benfica em Serpa – Proposta de apoio financeiro para a modalidade de 

atletismo  

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em informação datada de 27 de 

agosto do corrente ano, de acordo com as despesas apresentadas (1.101,10€) referentes a 

deslocações, inscrições de atletas e aquisição de material desportivo na época 2019/2020 e com 

base no Regulamento Municipal Apoio ao Movimento Associativo anexo I, ponto 3.4 - outras 

modalidades, propõem a atribuição de um subsídio de 600,00€ à Casa do Benfica em Serpa, 

para apoio à modalidade de Atletismo. ----------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

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 à Casa do Benfica em 

Serpa, um subsidio no valor de 600,00 € (seiscentos euros), para apoio à modalidade de 

Atletismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Certificação de nome de rua em Serpa – Rua das Amendoeiras  
No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da 
Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 17 de agosto do corrente ano, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a atribuição de “Rua das 
Amendoeiras”, ao seguinte arruamento em Serpa: 
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5. Auxílios Económicos a alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano letivo 

2020/2021 – 2.ª Fase 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 9 do corrente mês de 

setembro, refere que, após aprovação em reunião de 02-09-2020, do Plano de Auxílios 

Económicos para os alunos do 1º ciclo do Ensino Básico, conforme competências do Município 

em matéria de Ação Social Escolar, deram entrada, após período de candidaturas, novos 

pedidos de apoio, aos quais foi dado a designação de 2ª fase ao plano.  

Os alunos estão posicionados de acordo com o escalão do abono de família de que beneficiam, 

conforme estipulado no Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da Secretária de 

Estado Adjunta e da Educação.  

Para atribuição destes apoios, a Unidade de Gestão Financeira procedeu aos seguintes 

cabimentos com os nºs sequenciais:  

o Refeições: 22194;  

o Material escolar: 22193  

 Deliberação  

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, atribuir os auxílios económicos, cujas 

candidaturas deram entrada na autarquia após a reunião do Órgão Executivo, de 2 de setembro 

de 2020, conforme listagem que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 

 

6. Declaração de caducidade da licença – Obras de construção de um armazém, no 

lote n.º 47 da Zona Industrial de Serpa - Requerente: João Seleiro Dias 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 31 de agosto do 

corrente ano, refere que foi enviado para o requerente, o ofício n.º1857 de 26-02-2020, a 

informar que a licença de obras referente ao processo de licenciamento de um armazém sito no 

lote 47 da Zona Industrial de Serpa, emitida a 02-08-2016, se encontra expirada desde 2017, 

sendo intenção da Câmara declarar a caducidade da licença, após audiência prévia do 

interessado, dispondo o mesmo do prazo de 10 dias úteis para o efeito. 

 

Uma vez que não houve pronúncia do interessado no prazo estipulado, propõem que, de acordo 

com o disposto no n.º5 do art.º71.º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, seja declarada a caducidade da licença. 

O requerente deverá ser posteriormente informado de que pode requerer nova licença de obras, 

de acordo com o disposto no Art.º72º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de dezembro, na sua atual 

redação. 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º5 do 

art.º71.º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, declarar a 

caducidade da licença de obras de construção de um armazém, no lote 47 da Zona Industrial de 

Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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7. Declaração de caducidade da licença – Construção de “nave industrial”, no lote 22 

da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento – Requerente: 

Chaparrauto Automóveis, Lda. 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 3 do corrente 

mês de setembro, refere quefoi enviado para o requerente, o ofício n.º2488 de 11-03-2020, a 

informar sobre a intenção da Câmara de declarar a caducidade da licença, após audiência prévia 

da interessada, dispondo o mesmo do prazo de 10 dias úteis para o efeito. 

Não tendo havido pronúncia do interessado no prazo estipulado, propõem que, de acordo com o 

disposto no n.º5 do art.º71.º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, 

seja declarada a caducidade da licença. 

O requerente deverá ser posteriormente informado de que pode requerer nova licença de obras, 

de acordo com o disposto no art.º72º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de dezembro, na sua atual 

redação. 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º5 do 

art.º71.º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, declarar a 

caducidade da licença de obras de construção de uma nave industrial destinada  à manipulação, 

armazenagem, secagem e conservação de hortofrutícolas, no lote n.º 22 da Zona de Atividades 

Económicas de Vila Nova de S.Bento. ------------------------------------------------------------------------------ 
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8. Declaração de caducidade da licença – Obras de ampliação e alteração de 

habitação em Pias – Requerente: Cátia Manuel Janeiro Candeias  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 3 do corrente 

mês de setembro, refere que foi enviado o ofício n.º2273 de 02-03-2020, a informar a requerente 

sobre a intenção da Câmara de declarar a caducidade do processo de licenciamento, após 

audiência prévia da interessada, dispondo a mesma do prazo de 10 dias úteis para o efeito. 

Não tendo havido pronúncia da interessada no prazo estipulado, propõem que, de acordo com o 

disposto no n.º6 do art.º20.º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de dezembro na sua atual redação, 

seja declarada a caducidade do processo de licenciamento. 

 
 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos n.º6 do art.º20.º 

do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de dezembro, na sua atual redação, declarar a caducidade da 

licença de obras de ampliação e alteração de habitação, no prédio sito na Rua da Boavista, n.º 1 

em Pias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Pedido de parecer sobre proposta de retificação das escalas de turnos de serviço 

das farmácias para o ano de 2020 

Foi analisado o email datado de 31 de agosto do corrente ano, enviado pela Administração 

Regional de Saúde do Alentejo, com o seguinte teor:  

 

 

 

 Deliberação  

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

retificação das escalas de turnos das farmácias do ano de 2020 para o concelho de Serpa, 

conforme documento que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------- 

 

 

10. Proposta de alteração do titulo IV, capítulo IV, do Código de Regulamentos e 

Posturas do Município de Serpa e Regulamento do Cades – Inicio de procedimento  

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, emite em 4 de 

setembro do corrente ano, a seguinte informação, que se transcreve: 

 

«Conforme orientações superiores, tem-se verificado a necessidade e conveniência de proceder 

à revisão dos critérios de atribuição e forma de cedência de lotes de terreno e espaços 

destinados a atividades económicas. 
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Para a concretização desses fins, deverá proceder-se à alteração do Título IV, Capítulo IV, do 

Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, publicado no DR. n.º 107, 2ª série, 

de 02 de junho de 2010 e Regulamento do Cades - Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa, publicado no DR. nº 45, 2ª série, de 05 de março de 2015. 

Cabe ao órgão que decide desencadear o procedimento de elaboração do regulamento permitir 

a constituição de interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 

regulamento administrativo, conforme previsto no artigo 98º, nº 1, do Código de Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro, que se transcreve: “O 

início do procedimento é publicitado na Internet, no sítio institucional da entidade pública, com a 

indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se 

iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar a constituição como interessados e a 

apresentação de contributos para a elaboração do regulamento.” 

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 135.º e 136.º do Código de Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 07 de janeiro e, de acordo com a 

competência prevista na alínea k), do nº 1, do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se a aprovação, pelo órgão 

executivo, da seguinte proposta: 

- Que seja dado início ao procedimento para revisão das matérias constantes do Título IV, 

Capítulo IV, do Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, publicado no DR. 

n.º 107, 2ª série, de 02 de junho de 2010 e do Regulamento do Cades - Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico de Serpa, publicado no DR. nº 45, 2ª série, de 05 de março de 

2015, mediante a elaboração de novo Regulamento autónomo, que defina os critérios para 

atribuição e forma de cedência de lotes de terreno e espaços destinados a atividades 

económicas. 

- Que se proceda à publicitação na Internet, no sítio do Município de Serpa, do início do 

procedimento conforme previsto no artigo 98.º, nº1, do CPA, tendo em vista a constituição como 

interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do regulamento, no prazo de 30 

dias a contar da data da publicitação.»  

 Deliberação 

Face ao exposto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, dar início ao procedimento para 

revisão das matérias constantes do Título IV, Capítulo IV, do Código de Regulamentos e 

Posturas do Município de Serpa, publicado no DR. n.º 107, 2ª série, de 02 de junho de 2010 e do 

Regulamento do Cades - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa, publicado 

no DR. nº 45, 2ª série, de 05 de março de 2015, mediante a elaboração de novo Regulamento 

autónomo, que defina os critérios para atribuição e forma de cedência de lotes de terreno e 

espaços destinados a atividades económicas. 

Deverá proceder-se à publicitação na Internet, no sítio do Município de Serpa, do início do 

procedimento conforme previsto no artigo 98.º, nº1, do CPA, tendo em vista a constituição como 



Ata n.º 18/2020 – Reunião de 16 de setembro 

 

 14 

interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do regulamento, no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da data da publicitação. -------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Empreitada de execução do Passadiços do Pulo do Lobo – Pedido de prorrogação 

de prazo 

O Serviço de Empreitadas da autarquia, em 3 de setembro do corrente ano, informa o seguinte, 

sobre este assunto:  

 

«Dados da Empreitada: 

- contrato 20/2019 

- data de Consignação – 13.01.2020 

- data prevista de término dos trabalhos – 12.05.2020 

Pedidos de Prorrogação: 

- data do primeiro pedido de prorrogação do prazo dos trabalhos, instruído com documentos em 

falta – 17.06.2020 

- data prevista de término dos trabalhos prevista no primeiro pedido – 31.10.2020 

Este pedido não foi analisado face à necessidade de correção e entrega de documentos em falta 

para a sua análise, optando a EE por apresentar um segundo pedido, fundamentado também 

numa atualização mais adequada às condições e estado da obra. 

- data do segundo pedido de prorrogação do prazo dos trabalhos, instruído com toda a 

documentação - 20.08.2020 

- data prevista de término dos trabalhos prevista no primeiro pedido – 15.12.2020 

Cerca de 7 meses após data/prazo previsto no contrato. 

 

Esta situação mereceu análise de parte do técnico da entidade fiscalizadora contratada pela CM 

para fazer o acompanhamento dos trabalhos, Eng. Hugo Amaral, que coloca à consideração a 

aprovação do pedido atendendo aos motivos que o legitimam: 

- Deficiências do projeto, nomeadamente no levantamento topográfico que constitui as peças de 

procedimento.   

- Atraso por parte da CM nas respostas a pedidos de esclarecimentos e analise de pedidos de 

aprovação de materiais – Assunto já analisado em reuniões internas e que levou à contratação 

de um técnico especializado na área das estruturas em madeira, para substituição do técnico 

projetista. 

- A situação pandémica que atravessamos, que de forma direta e indireta afeta o desempenho 

da EE e dos seus fornecedores. 

Acrescento ainda aos motivos evocados pela EE, as condicionantes expressas pelo ICNF de 

avanço dos trabalhos do troço 1 face à existência do ninho de cegonhas pretas, que 

impossibilitou o desenvolvimento dos trabalhos, in loco, até final do mês de junho. 

 



Ata n.º 18/2020 – Reunião de 16 de setembro 

 

 15 

Note-se que apesar de ter sido apresentado com atraso, e em data posterior ao prazo previsto 

em contrato para execução dos trabalhos, a situação ter vindo a ser acompanhada e analisada 

nas reuniões na CM e reuniões com a EE, que expressou dificuldade na definição do plano de 

trabalhos face à indefinição do mercado – quer em termos de fornecimento de materiais, quer de 

mão de obra. 

 

Face ao exposto e com vista à boa conclusão dos trabalhos e salvaguarda do interesse publico, 

coloco à consideração o deferimento do pedido de prorrogação, a titulo gracioso, do prazo de 

execução da empreitada até ao dia 15 de dezembro de 2020.» --------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, começou por intervir o Sr. Vereador Manuel Soares para levantar umas 

questões relacionadas com a fundamentação apresentada. Compreende a justificação no que 

diz respeito ao atraso devido aos problemas decorrentes da pandemia, nomeadamente com as 

dificuldades nos fornecimentos, mas há deficiências relacionadas com o projeto, que são difíceis 

de compreender, como seja a questão do levantamento topográfico e questiona por quem foi 

efetuado esse levantamento, se foi pelos serviços da autarquia ou foi alguma empresa 

contratada para o efeito. Questiona também quais foram os motivos dos atrasos na resposta da 

autarquia aos pedidos de esclarecimentos apresentados e quanto à substituição do projetista por 

um técnico especializado, pergunta se o projeto foi elaborado por um técnico que não tinha 

especialização na respetiva área. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que um projeto desta natureza, tem sempre alguns 

erros, além de que, neste caso concreto, foi necessário elaborar o projeto em pouco tempo, para 

se conseguir efetuar a candidatura e não se perder a possibilidade de financiamento, por isso, 

compreende-se o facto de existirem erros em termos topográficos, também devido à natureza do 

terreno e do tipo de construção. Entretanto, não se consegue localizar o projetista, e foi 

necessário fazer a substituição por outro técnico.  

Quanto às dificuldades de resposta aos pedidos de esclarecimento, tem a ver com o facto de 

não termos na Câmara, um especialista em construções em madeira, por isso, contratou-se um 

técnico nessa área. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Voltou a intervir o Sr. Vereador Manuel Soares para dizer que tem lógica a explicação quanto à 

alteração do técnico projetista, mas essa explicação poderia ter sido logo incluída na informação 

técnica que foi elaborada para a reunião da Câmara e já não teria sido necessário colocar essa 

questão. Quanto ao assunto do levantamento topográfico, não concorda com a explicação que 

foi dada, uma vez que, teria sido razoável que se fizesse um levantamento mais rigoroso, por 

exemplo, quantos aos pilares, aos vãos, quais as cargas adequadas, tendo em conta o tipo de 

terreno em causa. Gostaria de saber quem efetuou o levantamento topográfico. 
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O Sr. Presidente respondeu que vai verificar o assunto com os respetivos serviços, no sentido de 

saber se o levantamento foi efetuado pelos serviços da autarquia, ou por empresa contratada.  
 

 

 Deliberação  

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

título gracioso, o pedido de prorrogação de prazo, até ao dia 15 de dezembro de 2020, para 

execução da obra do Passadiço do Pulo do Lobo. -------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Proposta de protocolo de colaboração com a Associação Aldeia Nova – 

Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de S.Bento para 

funcionamento das atividades de animação e apoio à família e apoio em sala de 

aula, na educação pré-escolar no ano letivo 2020/2021 – Afetação de recursos para 

resposta à pandemia Covid-19 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 3 do corrente mês de 

setembro, refere que, para resposta à pandemia COVID 19, e no âmbito das diretrizes de caráter 

genérico emitidas pela DGS e tutela, as Atividades de Apoio à Família (AAAF) e Apoio em Sala 

de Aula (ASA), no ensino pré-escolar e no presente ano letivo, implicam, entre outras, a 

organização dos serviços no sentido do funcionamento letivo mediante separação dos grupos. 

 

Face ao exposto, as 11 salas de pré-escolar do concelho com serviço de refeição e de 

prolongamento de horário (excluem-se A-do-Pinto, Brinches e Vale de Vargo), deverão funcionar 

separadamente (à semelhança do sucedido em sala de aula), não sendo possível a sua junção 

para resposta fora do tempo letivo. 

 

A presente situação implica que haja reforço dos recursos humanos afetos, para que 

asseguremos o apoio às crianças entre as 8h00 e as 17h30 e, paralelamente, efetuemos a 

limpeza das salas e espaços comuns, pelo que apresentam e à semelhança dos anos letivos 

transatos, proposta de protocolo com a Associação Aldeia Nova para colocação de 4 assistentes 

operacionais nos pré-escolares de Vales Mortos (2) e de VNSBento (2), entre os meses de 

setembro 2020 e junho 2021, num total de investimento perspetivado de até 44354,30 euros.. 
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Abaixo, especificação de algumas das orientações ao nível do funcionamento do pré-escolar, de entre outras: 
 
II - ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  
1. Sempre que o estabelecimento disponha de espaços que não estão a ser usados poderá utilizá-los para expansão do 
estabelecimento, desde que adequados para o efeito.  
2. As crianças e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em salas ou outros espaços, de forma a evitar o 
contacto entre pessoas de grupos diferentes.  
3. Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem comprometer o normal 
funcionamento das atividades pedagógicas.  
4. Deve ser privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados.  
5. Devem ser definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial de crianças e adultos e, ao 
mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos equipamentos.  
6. O estabelecimento deve criar espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabelecer diferentes circuitos de entrada e de saída, bem 
como de acesso às salas, sempre que possível. 
7. As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do jardim de infância. Este 
calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais 
deverão cumprir a mesma orientação.  
8. Deve garantir-se a existência de material individual necessário para cada atividade, ou a desinfeção do mesmo entre 
utilizações.  
9. Deve remover-se das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, reforçando a limpeza e 
desinfeção dos que lá permanecem.  
10. Deve solicitar-se aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa brinquedos ou outros objetos não 
necessários.  
11. Deve evitar-se concentrações nas idas à casa de banho.  
12. Devem ser assegurados os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos técnicos e/ou docentes da 
Intervenção Precoce. Este trabalho deve ser acompanhado pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), 
em estreita articulação com o educador e com as equipas locais a funcionar no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção 
Precoce na Infância (SNIPI).  
13. Na organização da rotina diária, procurar desfasar os momentos de permanência dos diferentes grupos de crianças no 
recreio e/ou dividir por zonas afetas a cada grupo. Os equipamentos devem ser higienizados após a utilização de cada grupo.  
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14. Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de distanciamento e higiene: a. A deslocação 
para a sala de refeições, caso aplicável, deve ser desfasada para evitar o cruzamento de crianças, ou, quando tal não for 
possível, será de considerar fazer as refeições na sala de atividades; b. Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as 
mãos acompanhadas, para que o façam de forma correta;c. Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo 
de distanciamento físico possível entre crianças;  
d. Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas;  
e. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;  
f. Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser colocados em saco descartável, 
quando aplicável;  
g. As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico entre profissionais.  
15. As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele 
designada, e recebidas por um profissional destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior 
do recinto.  
16. Sempre que aplicável, devem ser assegurados especiais cuidados na troca de fraldas, com higienização das mãos dos 
profissionais e das crianças, bem como da bancada, antes e depois da muda de fralda.  
17. Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado. 
 
 
III – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR  
- Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a compreender a importância das novas formas 
de interação entre pares e com os adultos. É importante prestar atenção às suas dúvidas e angústias, tranquilizando-as e 
ajudando-as a compreender a importância do cumprimento destas novas regras, para a segurança e bem-estar de todos.  
- Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas opiniões e sugestões.  
- Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, panfletos, etc., afixando-os em local 
visível do jardim de infância e/ou da sua sala.  
- Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, tendo em conta o contexto atual.  
- Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, como recolha de informação, registo, 
comunicação, etc., com recurso à projeção, por exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos 
de música, visualização de peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem.  
- Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, quando possível.  
- Sempre que possível, privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, jardins), 
 

 
 

Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a Associação Aldeia Nova – Associação de 
Desenvolvimento Social de Vila Nova de S. Bento para funcionamento das Atividades de Animação e 

Apoio à Família (AAAF) e Apoio em Sala de Aula (ASA) na Educação Pré-escolar no ano Letivo 
2020/2021 

Entre: 

- Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público nº 501 112 049, com sede na Praça da República, em 

Serpa, neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, em execução da deliberação da 

Câmara de ___ de setembro, doravante designado Primeiro Outorgante; 

E, 

Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social, com o NIF 507067134, com sede na 

Avenida da Liberdade, representante neste ato pela presidente da Direção Sónia Maria Coelho Neto, 

doravante designada por Segunda Outorgante; 

 

Considerando que: 

- O Município de Serpa tem celebrado anualmente um acordo de colaboração com a Direção Regional de 

Educação do Alentejo e o Instituto de Segurança Social, em harmonia com a Lei nº5/97 de 10 de Fevereiro e o 

Decreto-lei 147/97 de 11 de Junho, e com o Protocolo de colaboração celebrado a 28 de Julho de 1998 pelo 

Ministério da Educação com Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, para regulamentação das condições de participação no Programa de Expansão e 

Desenvolvimento do Pré-escolar; 

- A adesão ao programa implica que o Município de Serpa assegure a oferta das atividades de Apoio em Sala 

de Aula e das Atividades de Animação e Apoio à Família; as atividades que se destinam a assegurar o 
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acompanhamento das crianças na educação pré-escolar, durante, antes e depois do período diário das 

atividades educativas e respetivas interrupções, com comparticipação da Administração Central, no sentido da 

viabilização do acesso universal a uma educação pré-escolar pública de qualidade, independentemente do 

nível socioeconómico das famílias; 

- Estão colocadas nas escolas 24 assistentes operacionais, 7 com contrato a termo certo e 17 com contrato 

sem termo; 

- Evidencia-se a necessidade de reforço na alocação de recursos humanos face à necessidade de 

reorganização do funcionamento das atividades letivas decorrente da pandemia Covid19 e respetivas 

orientações da Direção Geral de Saúde e planos de contingência associados, no sentido da salvaguarda da 

saúde publica; 

- A Câmara Municipal de Serpa não dispõe de meios humanos para realização dos serviços em apreço; 

- A Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de VNS Bento é uma entidade vocacionada para dar 

resposta às solicitações ao nível do pré-escolar, para além de ter uma estrutura de suporte devidamente 

organizada e ter vindo a colaborar com o município, nos termos enunciados no presente protocolo; 
 

É celebrado entre as partes outorgantes o presente protocolo de colaboração no âmbito do programa de 

expansão e desenvolvimento do pré-escolar que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1ª 

Compete ao Município de Serpa: 

a) Implementar os serviços de apoio em sala de aula e componente de apoio à família no âmbito do 

programa de expansão e desenvolvimento do pré-escolar nos jardins-de-infância do concelho de 

serpa, assumindo na integra as responsabilidades determinadas no acordo de colaboração atrás 

mencionado; 

b) Transferir para a 2ª outorgante a verba inicial de 2000€ euros para fazer face à execução de tarefas 

contabilístico-financeiras e administrativas. 
 

Cláusula 2ª 

Compete à Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de VNS Bento: 

a) Contratar as auxiliares de ação educativa para que se possa assegurar a oferta das atividades de 

animação e apoio à família e apoio em sala de aula, de segunda a sexta-feira;  

b) Desempenhar com zelo, dedicação e rigor as funções que lhe são confiadas; 

c) Aplicar as verbas colocadas à disposição em rigorosa conformidade com a finalidade do presente 

protocolo; 

d) Apresentar relatório das atividades desenvolvidas durante o ano letivo em apreço, sempre que lhe for 

solicitado pela 1ª outorgante; 

e) Garantir que o funcionamento dos jardins-de-infância onde está a decorrer a componente de apoio à 

família na educação pré-escolar ocorra entre as 8h00 e as 17h30 
 

Cláusula 3ª 

1- O Município de Serpa compromete-se a transferir para a Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento 

Social de VNS Bento a verba total de 44 354,30 euros, repartida pelos 10 meses, (à qual serão deduzidos os 

2000,00 euros iniciais) mediante transferências mensais (até ao dia 20 de cada mês) conforme Anexo II, entre 

setembro de 2020 e junho de 2021, por forma a assegurar as atividades referenciadas em sede do presente 

protocolo. 

2- Ao presente protocolo foi atribuído o número de cabimento sequencial__. 
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Cláusula 4ª 

O número de salas a abranger e auxiliares assistentes operacionais de ação educativa a colocar são as 

constantes do Anexo I, passível de reavaliação mediante outras situações de caráter extraordinário que 

possam ocorrer ao longo do ano letivo, e que fica a fazer parte integrante do presente protocolo. 
 

Cláusula 5ª 

1- O presente protocolo é válido de setembro 2020 a 30 de Junho de 2021; 

2- Durante o período de vigência, o Protocolo poderá ser rescindido por mútuo acordo e poderá ser 

denunciado por uma das partes, desde que o faça com a antecedência mínima de 30 dias, relativamente à 

data proposta para o seu termo; 

3- Os outorgantes, mediante acordo e celebração do correspondente aditamento, poderão efetuar alterações 

ao protocolo. 
 

Cláusula 6ª 

1- A gestão do presente protocolo será assegurada por uma equipa de caráter permanente formada por um 

elemento de cada instituição outorgante em estreita colaboração com os jardins-de-infância envolvidos à qual 

competirá acompanhar a execução das atividades programadas e propor, sempre que tal se mostre benéfico, 

diferentes atividades. 

2- Qualquer situação não prevista será objeto de análise pelas entidades envolvidas neste Protocolo. 
 

Serpa, ________ setembro de 2020 
 

Pelo Município de Serpa Pela Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento 

Social de VNS Bento 

 

O Presidente 
 

_____________________________________ 

 

A Presidente 
 

___________________________________________ 

Tomé Alexandre Martins Pires   Sónia Maria Coelho Neto 

 

ANEXO I 

ASSISTENTES OPERACIONAIS A RECRUTAR PARA APOIO AO PRÉ-ESCOLAR NO CONCELHO DE SERPA 

Agrupamento Jardim de Infância Nº Salas de Pré-
Escolar afetas ao 

Agrupamento 

Nº Auxiliares Ação 
Educativa 

Necessárias ao 
Abrigo do 

Protocolo a 
Estabelecer 

    

Agrupamento de 
Escolas nº2 

VNSBento 
 

5 2 

Agrupamento de 
Escolas nº1 

VMortos 9 2 

TOTAL 14 4 

 



Ata n.º 18/2020 – Reunião de 16 de setembro 

 

 21 

 Intervenções 

Sobre este assunto, interveio a Sr.ª Vereadora Odete Borralho para fazer referência ao 

cumprimento das regras de segurança emanadas da DGS por causa da Covid-19 e às 

necessárias adaptações para o inicio do ano letivo.  

Aproveita ainda para dar conhecimento dos assuntos abordados na reunião do Conselho 

Municipal de Educação, que se realizou no dia 11 do corrente mês de setembro, nomeadamente 

sobre as preocupações manifestadas pelos diretores das escolas para o inicio do ano letivo, face 

à necessidade de assegurar o cumprimento das regras de segurança, bem como sobre as 

refeições escolares, estando a autarquia a colaborar e a tentar resolver as situações, dentro das 

suas possibilidades. Dá ainda conhecimento do ponto de situação relativamente aos transportes 

escolares, estando neste momento assegurado o transporte dos alunos, mas é necessário ir 

acompanhando constantemente a situação, face às alterações que vão surgindo, decorrentes da 

evolução da pandemia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais refere que, soube através de uns pais de Vila Nova de S.Bento que 

os alunos do pré-escolar vão fazer as suas refeições à escola básica, mas existe a preocupação 

por parte dos pais, na deslocação das crianças para uma escola onde existem mais alunos e 

gostariam que se conseguisse resolver o assunto das refeições, sem que tivessem que se 

deslocar. Colocou ainda a questão sobre a redução das salas, se a decisão é da competência da 

Câmara ou da DGESTE. 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho respondeu que, face às normas vigentes, em termos de higiene 

e segurança, as crianças não podem fazer as refeições dentro da sala de aula, têm que se 

deslocar a um refeitório e a contratação de mais auxiliares, tem também a ver com essa 

necessidade de acompanhamento das crianças durante a refeição.  

Em relação às salas, quem tem competência para autorizar a abertura é a DGESTE.  

 

Voltou a intervir a Sr.ª Vereadora Paula Pais para fazer uma observação no que diz respeito ao 

Conselho Municipal de Educação, pois considera que a sua realização na passada sexta feira, 

dia 11, pecou por tardio, uma vez que as aulas começaram logo na semana seguinte e há muito 

para articular, principalmente este ano devido à situação de pandemia. Considera que se deveria 

ter realizado mais cedo e que ao longo do ano letivo, deveria realizar-se mais vezes.  

 

Sobre esta observação, o Sr. Presidente disse que se trata de um conselho consultivo e nada 

impede que as escolas possam falar e reunir antes e a Sr.ª Vereadora Odete Borralho lembrou 

que, antes da reunião do Conselho Municipal de Educação, reuniu com os diretores dos 

agrupamentos de escolas, para saber das suas dificuldades e preocupações e tentar resolver, 

dentro das possibilidades da autarquia e existe sempre um acompanhamento por parte dos 

serviços de educação da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

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

Colaboração entre o Município de Serpa e a Associação Aldeia Nova – Associação de 

Desenvolvimento Social de Vila Nova de S. Bento para funcionamento das Atividades de 

Animação e Apoio à Família (AAAF) e Apoio em Sala de Aula (ASA) na Educação Pré-escolar, 

no ano Letivo 2020/2021, acima transcrito. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

13. Proposta de abertura de procedimentos concursais  

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

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que se transcreve:  

 

«Considerando: 

1- Que o artigo 30º da Lei de Trabalho em Função Públicas (Lei 35/2014 de 20/06) 

estabelece a possibilidade de se promover o recrutamento de trabalhadores necessários 

ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal e que esse 

recrutamento deve ser feito por tempo indeterminado ou a termo, consoante a natureza 

permanente ou transitória da atividade; 

2- Que os princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à nossa atividade, 

que implicam a racionalização e a economia de meios, e designadamente por razões de 

celeridade, economia processual e aproveitamento dos atos numa lógica de contenção 

de custos, o recrutamento seja destinado também a candidatos que não possuam 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, 

no estrito cumprimento da legislação em vigor, concretamente, o cumprimento do 

estabelecido no n.º 3 e seguintes do artigo 30.º da Lei 35/2014 de 20 de junho; 

3- Que nos termos do artigo 37º, n.º1, al.d) da Lei supra referida, o recrutamento deverá 

estabelecer como preferência base os candidatos aprovados com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, de entre os quais, 

em primeiro lugar os que estiverem em regime de requalificação, e em última análise e 

esgotados todas as possibilidades, os candidatos sem vínculo de emprego público 

previamente estabelecido; 

4- Os postos de trabalho em apreço encontram-se previstos no mapa de pessoal para o 

ano de 2020, aprovado em assembleia municipal de 28 de novembro de 2019; 

5- O Cabimento tem o número sequencial 16570 referente à rubrica 02/01010604 - pessoal 

novos postos de trabalho; 

6- O Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de setembro, na redação atualizada da Lei 80/2013 de 

28 de novembro (diploma legal que procedeu à aplicação e adaptação à Administração 

Local da Lei 12-A/2008 de 27 de fevereiro, Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações, 

nomeadamente no que se refere às competências administrativas dos respetivos 

órgãos,-parcialmente revogada pela Lei n.º35/ 2014 de 20 de junho) estabelece nos 

artigos 4º a 9º que o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de todos ou 



Ata n.º 18/2020 – Reunião de 16 de setembro 

 

 23 

alguns postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, nas 

condições determinadas no artigo 30º da Lei 35/2014 de 20 de junho é precedido de 

aprovação do respetivo órgão executivo 

 

Proponho: 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de setembro, que 

a Câmara Municipal autorize a abertura dos procedimentos concursais infra, tendo em vista a 

constituição de relação jurídica de emprego público a termo resolutivo certo, uma vez que as 

necessidades que sustentam estas contratações são de carácter transitório, para recrutamento 

de: 

- Um Assistente Operacional (Carpinteiro), tendo em vista a necessidade transitória para fazer 

face às necessidades da DMOM, em resultado do volume de trabalho acumulado e projetos 

existentes visando a conservação e reabilitação de diversos equipamentos municipais. 

- Um Assistente Operacional (Guarda Noturno), para fazer face a necessidades de caráter 

transitório da Divisão de Desenvolvimento Estratégico. 

- Quatro Assistentes Operacionais (Serviços Gerais), para dar apoio às máquinas das 

Piscinas e aos Pavilhões Desportivos, pois este serviço, considerando a idade avançada de dois 

operacionais e aos horários rotativos traduz-se muitas vezes na alocação de outros profissionais, 

que fazem falta noutros serviços. 

- Dois Assistentes operacionais (Tratorista), dada a necessidade de colmatar as tarefas de 

limpeza de fossas no SAS, não existindo atualmente a garantia de resposta adequada, para 

além dos trabalhos de rega, apoio a eventos (WCs), bem como a recolha de resíduos resultantes 

dos trabalhos de jardinagem.» --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a abertura dos procedimentos 

concursais para recrutamento de: 

- Um Assistente Operacional (Carpinteiro) 

- Um Assistente Operacional (Guarda Noturno) 

- Quatro Assistentes Operacionais (Serviços Gerais) 

-  Dois Assistentes operacionais (Tratorista) 

 

 

14. Recrutamento do Coordenador CLDS-4G, Serpa 

Através de informação datada de 11 do corrente mês de setembro, o Gabinete de Ação Social e 

Educação, refere que, “de acordo com a Portaria 229/2018 de 14 de Agosto, e no seguimento da 

aprovação da candidatura do CLDS 4ª G para o concelho de Serpa, cuja entidade coordenadora 

local de parceria é a Associação Rota do Guadiana – ADI, importa, ao abrigo do artigo 13º, 

alínea 3, que a câmara municipal de Serpa selecione um coordenador técnico para o respetivo 

CLDS 4ª Geração, que cumpra os requisitos definidos no artigo 12ª da mesma portaria, a saber, 
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de entre outros, “formação superior ou experiência profissional  relevante para o exercício de 

funções, um perfil que alie competências na coordenação e na dinamização de parcerias”. 

De acordo com o processo de seleção efetuado pela Associação Rota do Guadiana – ADI 

(análise de curricula e entrevista, em anexo) é proposto para coordenador do projeto em apreço 

Rodrigo Manuel Lampreia Martins, licenciado em animação sociocultural, sendo de destacar: 

- a adequação relevante do currículo académico do candidato às atividades a desenvolver; 

- a experiência no trabalho em gestão/coordenação de projetos financiados pelos FEEI;  

- a experiência de trabalho em projetos dirigidos a públicos desfavorecidos  

 

Considera-se que o candidato possui “experiência profissional muito relevante e adequada à 

função”.  

 

Em anexo, processo de seleção, com a nota final do candidato de 17,6 valores. 

 

Face à qualidade dos curricula associados, da entrevista realizada e da pluridisciplinaridade 

existente, considerou-se que a segunda e o terceiro candidatos reúnem boas condições para 

também integrarem a equipa; contribuindo, pela análise efetuada, positivamente para o projeto. 

  

Os candidatos Cláudia Sousa (Assistente Social) e João Afonso (Psicólogo), necessitarão, 

entretanto, de obter especialização em mediação familiar (condição imposta pelo ISS, IP). Neste 

sentido, a sua integração dependerá da inscrição na referida especialização, fazendo-se 

posteriormente prova deste facto junto dos serviços do ISS,IP.» 

 

Foi remetido a todos os eleitos, para conhecimento e consta dos anexos à presente ata, dela 

fazendo parte integrante, os métodos de seleção utilizados, bem como a análise curricular dos 

três candidatos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Sobre este assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta 

para coordenador do projeto - Rodrigo Manuel Lampreia Martins, licenciado em animação 

sociocultural. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 174, referente ao 

dia 16 de setembro de 2020, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.187.252,64 € (dois milhões, 

cento e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois euros e sessenta e quatro cêntimos), 

172.441,58€ (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e um euros e cinquenta e oito 

cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente.  
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No período de intervenção dos eleitos, usou da palavra a Sr.ª Vereadora Paula Pais, que 

começou por alertar para o facto de, na zona industrial de Serpa, existir um buraco enorme, que 

dificulta muito a manobra do autocarro que vai levar os alunos da Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural para a residência de estudantes.  

Perguntou sobre o prosseguimento do processo de infração disciplinar, analisado na última 

reunião da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre o processo de infração disciplinar, o Sr. Presidente disse que houve progressos sobre 

esse assunto, os intervenientes no processo tiveram uma conversa e poderá surgir uma nova 

proposta no relatório, para decisão final e o assunto será agendado para a próxima reunião da 

Câmara, tendo a Sr.ª Vereadora Paula dito que, sendo assim, os argumentos que os eleitos do 

PS apresentaram aquando da análise do assunto, parece terem dado resultado, mas considera 

que essa conversa que decorreu agora, deveria ter acontecido antes, para evitar o inicio do 

processo de infração disciplinar.  

O Sr. Presidente respondeu que, pelo menos, por três vezes, apelou a que houvesse esse 

diálogo entre ambos, tendo em vista um entendimento. ----------------------------------------------------- 

 

A Srª Vereadora Paula Pais disse ainda que, na sequência da reunião do Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas n.º 2, que decorreu no dia 10, gostaria de fazer alguns comentários 

sobre determinados assuntos abordados pelo Sr. Presidente da Câmara, que também participou 

nessa reunião.  Num assunto em que o Presidente deu como exemplo, a situação do centro 

escolar de Serpa, em que o Ministério pediu à autarquia o pagamento do terreno, onde está 

implantado o centro escolar, quando a Câmara solicitou ao Ministério uma declaração para 

efeitos de registo, terreno esse que já tinha sido cedido pela Câmara ao Ministério da Educação, 

para a construção da EBI, lembra que na altura, aquando da apreciação do assunto, os eleitos 

do PS também votaram contra, pois não concordam com essa atitude do Ministério da 

Educação.  

Outro exemplo mencionado pelo Sr. Presidente foi a obra de construção do posto da GNR de 

Serpa, em que referiu se, há oito anos atrás, a Câmara tivesse concordado com o que foi 

proposto pelo Ministério da Administração Interna, teria pago parte da comparticipação nacional 

da candidatura, no entanto, o posto foi construído sem que a Câmara tivesse pago, mas lembra 

que durante esses oito anos, os agentes da GNR não tiveram boas condições de trabalho e 

embora não fosse da responsabilidade da autarquia, deveria ser um assunto a ter em atenção.  

Não concorda quando o Presidente diz que poderia ser alterada a Portaria e questiona quais 

seriam as consequências para os municípios que já assinaram o protocolo ao abrigo dessa 

Portaria.  

Ainda em relação ao assunto da limpeza do tribunal, diz que quem fez a limpeza foi a União de 

Freguesias de Serpa.  

Nessa reunião, disse ainda o Presidente que, se não fosse a posição da autarquia, a obra tinha 

sido feita com um milhão de euros, no entanto, o Diretor apresentou uma cronologia dos 

contactos e o Presidente não contestou esses dados. 
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Termina a sua intervenção, agradecendo o facto de ter sido atendida a proposta de participação 

de um eleito do PS, numa próxima reunião que se realize no Ministério da Educação.  

 

O Sr. Presidente começou por dizer que a reunião do Conselho Geral prolongou-se e foram 

colocadas muitas questões e algumas coisas ficaram por dizer.  

Sobre a limpeza do espaço do tribunal, diz que a União de Freguesias fez este ano, mas em 

anos anteriores tem sido sempre a autarquia a fazer.  

Quanto ao facto de a Secretaria de Estado pretender assinar o protocolo por um milhão e cem 

mil euros, é porque a escola já tinha dado o aval positivo à realização da obra nesse valor e a 

Câmara é que decidiu não aceitar porque não fazia sentido fazer intervenções no Bloco ABC, 

sendo depois demolida uma área e o pavilhão ficaria ao fundo do terreno. Numa reunião que se 

realizou com a Sr.ª Secretária de Estado, ela própria concordou que não fazia sentido esse tipo 

de intervenção e ficou decidido que o Ministério da Educação iria fazer um projeto para outro tipo 

de intervenção na escola, projeto esse que ainda aguardamos. 

A autarquia não tem ainda conhecimento do valor da obra, nem o valor para a execução do 

projeto, mas se dizem que o Sr. Diretor fala em valores concretos, então sugere que os 

vereadores do PS solicitem uma reunião com o Sr. Diretor, para que ele lhes apresente esses 

dados.  

Diz ainda que a forma como o Governo quer resolver o assunto, não é a única forma possível, 

trata-se de uma decisão política, mas a responsabilidade é do Ministério da Educação e 

existindo vontade de executar a obra, pode incluir essa verba no próximo Orçamento de Estado. 

Coloca ainda a hipótese de assinatura de um protocolo, com a possibilidade de pagamento por 

parte da Câmara, mas com a garantia que o Governo iria devolver o dinheiro à autarquia, para 

que esta pudesse fazer aquilo que é da sua competência.  

Termina, dizendo que deveria haver uma valorização da disponibilidade manifestada pela 

autarquia, dando possibilidade ao Governo de resolver este assunto. ------------------------------------ 

 

Ainda sobre o assunto da Escola Secundária de Serpa e na sequência de o Sr. Presidente ter 

referido que a Câmara tem alguns documentos remetidos pela DGESTE, o Sr. Vereador Manuel 

Soares solicitou esses documentos, tendo o Sr. Presidente respondido que serão enviados 

amanhã para os eleitos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares apresentou um pedido de um munícipe, Sr. Paulo Horta que 

pergunta pelos “arranjos dos caminhos rurais na Serra de Serpa, Monte da Vendinha, Vale de 

Galinhas, Monte Jardais, Monte do Carapetal, Monte da Salvada e Monte da Lapa, pois os 

mesmos encontram-se em péssimo estado e com a chegada do inverno e consequentemente 

chuvas certamente irão piorar". 

 
Questionou ainda sobre os motivos do nosso município não ter assinado o protocolo, no âmbito 

da CIMBAL, com a Universidade do Algarve para a realização de testes à Covid-19. 
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Sobre esta última questão, o Sr. Presidente diz que estão a ser passadas responsabilidades 

para os municípios, não existindo qualquer acordo e poderia existir uma divisão dos custos. A 

nossa autarquia irá continuar a fazer como tem feito até agora, agindo em sintonia com a 

autoridade local de saúde e na opinião desta entidade, é aconselhável fazer os testes onde 

surgem os surtos, pelo que, considerou-se que se deve guardar os recursos para a 

eventualidade de serem necessários, além de que, a testagem em massa, pode levar a uma 

falsa segurança. No entanto, este não é um processo fechado, mas de momento, decidiu-se não 

avançar.  

Informa ainda que, aquando da realização das Oficinas de Verão, a Câmara fez os testes a 

todas as funcionárias, porque era uma responsabilidade da autarquia, além disso, a Câmara tem 

investido na aquisição de equipamentos e materiais de proteção para distribuir às escolas, às 

IPSS´s, aos Bombeiros. 

 

Sobre o pedido de apoio para arranjo dos caminhos, depois será prestada essa informação, em 

função do plano de intervenção nos caminhos municipais. --------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador António Mariano que perguntou em que situação se encontra o 

processo do curso que iria decorrer em Serpa, em parceria com a Universidade do Algarve. 

Face às noticias que vão surgindo sobre o problema do abastecimento de água em Brinches, 

pergunta o que se passa efetivamente naquela localidade e questiona se a autarquia pensa fazer 

uma estimativa do que poupou com o cancelamento de alguns eventos e com deslocações que 

não se fizeram, por exemplo, nos autocarros e o acréscimo de custos que houve devido à 

aquisição de materiais e equipamento de proteção, por causa da pandemia. --------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por informar que o mestrado, em colaboração com a Universidade do 

Algarve e o Politécnico de Beja não se iniciou, porque não houve inscrições suficientes.  

Quanto às despesas que a autarquia efetuou com os equipamentos e materiais de proteção, 

apoios prestados, entre outras despesas relacionadas com a pandemia, serão relativamente 

fáceis de fazer, porque foi aberta uma rubrica especificamente para esse assunto, e no que se 

refere à poupança, poder-se-á fazer uma estimativa, em comparação com o período homologo, 

sobre o que se fez e o que não se fez. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre o problema do abastecimento de água a Brinches, o Sr. Vereador Francisco Godinho 

refere que se trata de um problema que já existe naquela freguesia há algum tempo, a água 

desaparece rapidamente da rede, o reservatório não consegue abastecer o suficiente durante a 

noite, existe um consumo exagerado na localidade, a média normal diária são cerca de 200 litros 

e naquela freguesia o consumo médio por pessoa ronda o dobro, cerca de 400 litros. Já se 

fizeram inúmeras tentativas de resolver o assunto, colocaram-se válvulas de seccionamento, já 

se contratou uma empresa para tentar ajudar a resolver o assunto, detetou pequenas fugas e 

algumas infrações por parte dos consumidores, de violação dos contadores e já foram 

verificados os 935 ramais. Verifica-se de facto um consumo abusivo por parte de alguns 
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consumidores e quanto às infrações já foram aplicadas as contraordenações. Para amanhã está 

prevista mais uma ação para tentar detetar outras possíveis fugas. --------------------------------------- 

 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que, recentemente alguns consumidores têm-se queixado 

do elevado valor das faturas do consumo de água e pergunta se existe algum plano para que 

possa ser fracionado esse pagamento, tendo o Sr. Presidente respondido que, durante uns 

meses, como apoio aos munícipes, decorrente dos problemas da pandemia, a Câmara não 

cobrou a água, no entanto, os consumidores que tenham essas contas elevadas, podem enviar 

um email para a Câmara, com cópia da fatura e solicitar o pagamento faseado. ---------------------- 

 

 

Período de intervenção do público 

Começou por intervir a Sr.ª Gertrudes Penúria para informar que se encontra constituída a 

Associação de Artesãos de Serpa, cuja sede será na Praça da República, faltando apenas fazer 

a escritura, pelo que, gostariam de obter informação sobre a forma de integrar o movimento 

associativo e que apoios poderão obter da autarquia. 

Diz ainda que gostaria de saber da possibilidade de se fazer um protocolo com a autarquia para 

aquisição de um prédio da Rua dos Cavalos, em Serpa, onde anteriormente funcionou uma loja 

de eletrodomésticos.   

Chamou ainda a atenção para o problema da falta de limpeza nas ruas do centro histórico e 

tendo questionado os funcionários da autarquia, porque motivo não são varridas as ruas 

adjacentes à Praça da Republica, responderam que não tinham ordens para varrer essas ruas.  

 

O Sr. Presidente informou que existe um regulamento de apoio ao movimento associativo, com 

base no qual é prestado um apoio anual, mediante a entrega do plano de atividades das 

associações e existem também alguns apoios pontuais. Sugere que seja contactado o Gabinete 

de Apoio ao Movimento Associativo, Desporto e Juventude da Câmara Municipal, que lhes pode 

prestar todo o apoio que precisam nesta fase de constituição da Associação e futura integração 

no movimento associativo e sugere que comecem a pensar no plano de atividades do próximo 

ano e o apresentem à autarquia no mês de novembro, para que seja analisado em conjunto com 

os planos de atividades e orçamentos das restantes associações e lembra que, até para efeitos 

de constituição da Associação de Artesãos, pode ser solicitado um pedido de apoio para as 

respetivas despesas.  

Sobre o edifício da Rua dos Cavalos, informa que o Sr. Eugénio Tavares de Almeida manifestou 

interesse na sua aquisição há já algum tempo e foi-lhe dado um prazo até final do corrente mês 

de setembro para apresentar um projeto, tendo em vista a recuperação do edifício e se isso não 

se concretizar, será revogada a deliberação de venda do edifício e aberto um concurso público 

para a sua venda.  

Quanto à resposta dada pelos cantoneiros de limpeza, irá verificar quem deu essa resposta, uma 

vez que, como é lógico, todas as ruas da cidade, são para serem varridas. Refere ainda, que os 

problemas de limpeza também se agravaram quando se deixou de utilizar o glifosato e por outro 
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lado, temos muitos cantoneiros de limpeza com serviços moderados, que veem com relatórios 

da medicina do trabalho de que não podem fazer determinados serviços e isso também 

condiciona a gestão deste pessoal e a realização do trabalho. No entanto, está aberto concurso 

para admissão de cantoneiros de limpeza, e esperemos que a situação no futuro venha a 

melhorar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda a Sr.ª Ana Gertrudes Melo Carrasco Sterckx que solicitou informação sobre o 

processo de alteração do PDM, tendo o Sr. Presidente respondido que lhe será enviada 

informação por escrito sobre esse assunto, com conhecimento aos eleitos, ficando também 

depois registada em ata.  

 

A munícipe diz também que tem um processo na autarquia que tem demorado muito a ser 

resolvido. Comprou um restaurante no centro histórico e pretende alterar o uso para habitação, 

mas continua a receber ofícios da Câmara a informar que estão a ser feitos pedidos de parecer a 

outras entidades e o assunto não se resolve.  

O Sr. Presidente disse que os processos no núcleo intramuralhas obedecem a muitas exigências 

por parte de outras entidades, mas pode-se marcar uma reunião com o técnico que está a tratar 

desse processo, para lhe explicar melhor a situação do mesmo. ------------------------------------------ 

 

 

Informações prestadas aos eleitos por email 

Dia 16 de setembro 

Em resposta à questão colocada pelo Sr. Vereador Manuel Soares, na reunião do Órgão 

Executivo realizada no dia 19 de agosto, sobre o concurso de cantoneiro de limpeza, o Chefe da 

Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 8 do corrente 

mês de setembro, informa o seguinte: 

«- A abertura do procedimento concursal para contratação por tempo determinado de 6 postos 

de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Cantoneiro de 

Limpeza, foi publicitada simultaneamente no Diário da República – II Série (Aviso 3558/2020) e 

na BEP, no dia 2 de março de 2020; 

- A 24 de abril foi elaborada a Ata do Júri, que aprovou os candidatos admitidos e excluídos. 

Estes últimos foram notificados por ofício de 15 de maio (a fase inicial do procedimento foi 

naturalmente condicionada pelas medidas de confinamento decorrentes da COVID19); 

- A 4 de junho foi elaborada a Ata do Júri da Avaliação Curricular (1º método de avaliação) dos 

candidatos admitidos; 

- As Entrevistas de Avaliação de Competências (2º método de avaliação) foram realizadas nos 

dias 9 e 10 de julho, considerando o elevado numero de candidatos a avaliar (63); 

- A 18 de agosto foi elaborada a Ata do Júri de análise dos relatórios das Entrevistas de 

Avaliação de Competências e classificação dos candidatos;  

- A 20 de agosto foi elaborada a Ata do Júri com a lista unitária final provisória e notificada a 

todos candidatos no dia 21, concedendo o prazo para pronuncia até 9 de setembro. 

Desta forma, o procedimento encontra-se próximo de ser concluído.» 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em 

minuta, por unanimidade, os seguintes assuntos:  

 9.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal  

 Comissão de Festas de Pias – Apoio financeiro para a realização das Festas em 

Honra de S.Luis e Santíssimo Sacramento 

 Casa do Benfica em Serpa – Proposta de apoio financeiro para a modalidade de 

atletismo  

 Certificação de nome de rua em Serpa – Rua das Amendoeiras  

 Auxílios Económicos a alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano letivo 

2020/2021 – 2.ª Fase 

 Declaração de caducidade da licença – Obras de construção de um armazém, no 

lote n.º 47 da Zona Industrial de Serpa - Requerente: João Seleiro Dias 

 Declaração de caducidade da licença – Construção de “nave industrial”, no lote 22 

da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento – Requerente: 

Chaparrauto Automóveis, Lda. 

 Declaração de caducidade da licença – Obras de ampliação e alteração de 

habitação em Pias – Requerente: Cátia Manuel Janeiro Candeias  

 Pedido de parecer sobre proposta de retificação das escalas de turnos de serviço 

das farmácias para o ano de 2020 

 Proposta de alteração do titulo IV, capítulo IV, do Código de Regulamentos e 

Posturas do Município de Serpa e Regulamento do Cades – Inicio de procedimento  

 Empreitada de execução do Passadiço do Pulo do Lobo – Pedido de prorrogação de 

prazo 

 Proposta de protocolo de colaboração com a Associação Aldeia Nova – Associação 

de Desenvolvimento Social de Vila Nova de S.Bento para funcionamento das 

atividades de animação e apoio à família e apoio em sala de aula, na educação pré-

escolar no ano letivo 2020/2021 – Afetação de recursos para resposta à pandemia 

Covid-19 

 Proposta de abertura de procedimentos concursais  

 Recrutamento do Coordenador CLDS-4G, Serpa 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20h15 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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