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ATA N.º 23/2020 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 25 de novembro de 2020 

 

 

 
 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 23/2020 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 25 DE 

NOVEMBRO 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 e n.º 1 

do artigo 3.º da Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, realizou-se por videoconferência a reunião do 

Órgão Executivo, no dia 25 de novembro de 2020, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado 

nos termos do n.º 3 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 22/2020 

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 22, relativa à reunião realizada no dia 11 de novembro, a qual foi 

previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção do Sr. Presidente 

da Câmara, 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. Alteração n.º 15 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

2. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 6.º Fase 

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

n.º 3 e Av. das Forças Armadas, n.º 8-A, em Vila Verde de Ficalho  

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

Quarteis, n.º 6 -A, em Serpa  

5. Parecer sobre constituição de compropriedade do prédio misto denominado “Carramba”, 

em Serpa – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

6. Caducidade da licença de alteração de moradia na Quinta da Marreira, em Serpa – 

Requerente: Eduardo José Salcher Fernandes de Oliveira 

7. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples do prédio rústico 

denominado “Mãe Joana”, em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Sebastião Manuel 

Louzeiro Morgado Louro Rodrigues 

8. Projeto de requalificação da Rua das Amendoeiras, em Serpa 

9. Projeto de reabilitação e alteração do antigo edifício escolar - Polo 2 em Casa da 

Juventude de Serpa 

10. Empreitada de reabilitação e alteração do antigo edifício escolar (Polo 2) em Casa da 

Juventude de Serpa – Abertura de procedimento  

11. Projeto de Requalificação da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa 

12. Estudo preliminar de alteração e reabilitação do Cine-Teatro Municipal de Serpa 
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13. Bombeiros Voluntários de Serpa – Proposta de apoio no âmbito das medidas de combate 

à pandemia  

14. Proposta de apoio às IPSS’s do concelho no âmbito das medidas de combate à pandemia  

15. Alteração ao Fundo de Maneio  

16. Proposta de implementação de tabela de preços para reprodução de documentos na 

Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra 

17. Flor do Enxoé – Associação de Solidariedade Social de Vale de Vargo – Proposta de apoio 

18. Grupo Coral Feminino Papoilas do Enxoé – Proposta de apoio  

19. Grupo Coral Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho – Proposta de apoio 

20. Transferência de competências no domínio da educação e saúde 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Alteração n.º 15 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

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

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

respeitante à 13ª alteração ao Orçamento da Câmara Municipal:  
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2. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 6.º Fase 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 17 do corrente mês de 

novembro (Doc. 8863), 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 6.ª 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 n.ºs sequenciais:  

o Refeições: 21160  

o Material escolar: 24804 

 

 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. ----------- 

 

 

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

Fábrica, n.º 3 e Av. das Forças Armadas, n.º 8-A, em Vila Verde de Ficalho  

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a câmara municipal pode 

a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução 

de obras de conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de 

salubridade. 

Após deslocação ao local, na sequência do requerimento de António Rosa Pires do Carmo, os 

Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte 

Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

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

transcrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Vitoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua dos 

Quarteis, n.º 6-A, em Serpa  

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a câmara municipal pode 

a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução 

de obras de conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de 

salubridade. 

Após deslocação ao local, na sequência do requerimento de José Alexandre Alves Horta Ramos, 

os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o 

seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

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

transcrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Parecer sobre constituição de compropriedade do prédio misto denominado 

“Carramba”, em Serpa – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

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

de 3 do corrente mês de novembro, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, emitir Parecer 

Favorável à constituição de compropriedade decorrente da VENDA de Clarisse de Fátima 

Bonifácio Raposo Martins e Fernanda da Conceição Bonifácio Raposo dos Santos Casadinho, em 

comum e partes iguais, a Francisco José Varela Crujo e ao seu genro Miguel Alexandre Estevens 

Ferreira, do prédio misto denominado "Carramba", sito ao artigo rústico 19, da secção K, da 

(extinta) freguesia de Salvador, com a área total de 3,1750 hectares, e com o artigo matricial 

urbano n.º 3646, 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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6. Caducidade da licença de alteração de moradia na Quinta da Marreira, em Serpa – 

Requerente: Eduardo José Salcher Fernandes de Oliveira 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 26 de outubro do 

corrente ano, refere que foi enviado o Ofício n.º4691 de 22-09-2020, a informar o requerente sobre 

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

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.º 5 do art.º71.º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de dezembro na sua atual redação, 

seja declarada a caducidade da licença, devendo o requerente ser posteriormente informado de 

que poderá requerer nova licença de obras, de acordo com o definido no art.º72º do atrás 

mencionado Decreto-Lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

licença de alteração de moradia na Quinta da Marreira, em Serpa. ----------------------------------------- 

 

 

7. Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples do prédio rústico 

denominado “Mãe Joana”, em Vila Nova de S.Bento -  Requerente: Sebastião Manuel 

Louzeiro Morgado Louro Rodrigues 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datada de 10 do corrente mês de novembro: 

 

«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 Sebastião Manuel Louzeiro 

Morgado Louro Rodrigues, na qualidade de proprietário do prédio rústico denominado 

“Mãe Joana”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

n.º4311/20101022, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º167 da secção H da (extinta) 

Freguesia de Vila Nova de São Bento, com a área total de 1,9500 hectares, parecer do 

município na aquisição do prédio rústico contíguo, da mesma natureza, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 1387/19921228, e inscrito na matriz 

predial sob o artigo n.º166 da secção H, da (extinta) Freguesia de Vila Nova de São Bento, 

com a área total de 2,1000 hectares, resultando a operação num emparcelamento simples 

com a área total de 4,0500 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” 
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- Carta de Condicionantes: afetos, em parte, a “REN – Reserva Ecológica Nacional: Área 

de elevado risco de erosão hídrica do solo” 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, 

propõe-se que o presente projeto de emparcelamento simples seja aprovado em 

deliberação de reunião de Câmara 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 

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. 

Anexam-se a esta Informação, as plantas com a indicação da situação inicial e final dos 

prédios, que deverão acompanhar a certidão (Anexos 1 e 2).» ----------------------------------- 
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 Deliberação 

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

projeto de emparcelamento simples, respeitante aos prédios rústicos acima descritos. --------------- 
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8. Projeto de requalificação da Rua das Amendoeiras, em Serpa 

O Serviço de Apoio Técnico da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, em informação datada 

de 18 do corrente mês de novembro, refere que, inserido no Programa Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano (PEDU), na Prioridade Investimento 4.5 – Mobilidade/Promoção de 

Estratégias Baixo Teor Carbono, pretende-se com esta intervenção melhorar as condições de 

mobilidade e de acessibilidade pedonal em toda a extensão da rua, com consequente influencia 

no tipo de circulação nas ruas envolventes, promovendo a circulação de forma mais ordenada e 

inclusiva a diferentes grupos da população. 

O grupo dos diferentes utilizadores inclui igualmente cidadãos que não apresentam nenhum tipo 

de mobilidade reduzida, tais como crianças, seniores, grávidas, obesos, pais com carrinhos de 

bebé, utilizadores de bicicletas, (…). 

Pretende-se com as medidas previstas no projeto em análise, e como já referido, melhorar as 

condições de circulação sem o recurso a automóveis tal como sucede atualmente, em que se 

regista o estacionamento desorganizado e abusivo no local, muitas das vezes necessário face às 

atuais dificuldades de circulação pedonal.  

Procura-se, portanto, melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade pedonal na Cidade 

Serpa, de modo a reduzir a circulação e estacionamento automóvel com a criação de condições 

mais favoráveis para o uso dos modos suaves. 

Dada a localização da intervenção, aguardamos o competente parecer da Direção Regional da 

Cultura do Alentejo, Requerimento n.º SRP2020/00337 e Processo: P-SRP2020/00337. 

 

 

Planta de localização 
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Com cerca de 1.801,20 m2 de área total de intervenção, é proposto: 

- Alteração do tipo de pedra de calçada existente em toda a Rua, substituindo a pedra de formato 

irregular por cubo de calçada de 11 cm, de superfície plana e regular. 
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Planta de trabalhos 

- Definição de área e corredor pelo eixo do arruamento, com cerca de 255.80 m de extensão, 

executado com lajetas de granito planas e alinhadas segundo um desenho geométrico que replica 

a solução adotada nas ruas envolventes, com objetivo de  permitir uma circulação pedonal mais 

confortável e segura, conforme previsto no conceito do uso dos modos suaves. 

 

 
 
Planta de Estereotomia do arruamento e da rampa de acesso à Rua de Mértola. 
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- Alteração da escada de acesso à Rua de Mértola, com reformulação da dimensão dos degraus 
existentes e execução de uma rampa com objetivo de facilitar o acesso entre a Rua de Mértola e 
a Rua das Amendoeiras. 
 
- Alteração de estruturas/volumetria de rampas existentes, com vista à melhoria das condições 
de acessibilidade a 3 edifícios. 
 
- Substituição do pavimento da área de rampa e plataforma existente, de acesso a cerca de 12 
edifícios, atualmente em pedra de calçada irregular, por cubo de granito regular com juntas 
betumadas. 
 
Estima-se para esta intervenção um investimento de 110.450,75€ considerando: 

 

Para a execução dos trabalhos indicados, estima-se um prazo de 90 dias, considerando: 

 

 

 



 Ata n.º 23/2020 – Reunião de 25 de novembro 

 

 23 

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente informa que, este processo e os seguintes, respeitantes aos projetos, deve-se à 

necessidade de aprovação para que se possa cumprir o prazo das candidaturas, que é até final 

do corrente mês de novembro. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de requalificação da Rua das 

Amendoeiras, em Serpa, conforme peças desenhadas, estimativa orçamental e memória 

descritiva, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e prosseguir com o respetivo 

concurso para a empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

9. Projeto de reabilitação e alteração do antigo edifício escolar - Polo 2 em Casa da 

Juventude de Serpa 

O Serviço de Apoio Técnico da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, em informação datada 

de 18 do corrente mês de novembro, refere que, inserido no Programa Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano (PEDU), na Prioridade Investimento 6.5 – Revitalização urbana/medidas 

destinadas a melhorar o ambiente urbano,  esta intervenção tem como objetivos a reabilitação e 

refuncionalização do edifício que, para além do valor patrimonial tem também valor simbólico, uma 

vez que a sua utilização sempre esteve ligada aos mais jovens e à difusão de conhecimento, vai 

permitir criar um espaço de portas abertas a todos os que o procurem, funcionando com cedência 

de salas de diferentes características. 

O projeto de requalificação e adaptação da antiga escola prevê a criação de um conjunto de quatro 

salas inseridas no edifício principal, destinadas uma delas a um estúdio de música, outra a sala 

de trabalho partilhado e duas salas polivalentes instaladas no piso superior. 

Quanto ao edifício da antiga cantina (agora camaratas), este passará a ser um alojamento de 

caracter temporário, com capacidade para oito pessoas. Adotando a tipologia de camaratas, está 

dividido por sexo, cada uma delas com instalação sanitária e cozinha partilhada.  

O objetivo principal da proposta é dotar os edifícios de condições que possibilitem acolher grupos 

de trabalho para desenvolvimento de atividades artísticas e culturais, fundamentado na criação do 

conceito do BAIRRO – Centro de Criação e Promoção Artística. 

Tanto as salas polivalentes e o estúdio previstos para o antigo edifício da Escola, como as 

camaratas, destinam-se também aos utilizadores e promotores de eventos no Cine-Teatro de 

Serpa, que terão nestes edifícios, espaços destinados a reuniões, desenvolvimento de projetos, 

ensaios, gravações (…) e alojamento, durante o decorrer das suas ações.  
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Planta de implantação – Edifício da Cantina e Escola 

 

Edifício da Escola 

No piso térreo, a intervenção passa pela execução de rampas de acesso ao edifício, para 

adequadas condições de acessibilidade aos espaços; a adaptação de uma sala a estúdio de 

musica e pequenas intervenções nas instalações sanitárias, com vista à melhoria das condições 

de sua utilização. 

 

 
Planta do piso térreo – Edifício da Escola 
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No primeiro piso, encontra-se previstos trabalhos de reparação e adequação das salas existentes 

a uso mais polivalente, com adequação das redes de infraestruturas elétrica, reparação de 

revestimentos de pavimentos, paredes, tetos e inclusão de mobiliário destinado a cacifos/arrumos. 

 

Edifício da Cantina - Camaratas 

 

 
Planta de Trabalhos – Edifício da Cantina 

 

Neste edifício, é proposta a divisão da sala comum existente em duas áreas de utilização 

independentes, destinadas a camaratas, permitindo a separação de utilizadores por sexo 

masculino e feminino. Para cada uma destas, a construção de instalações sanitárias e áreas de 

duche. 

A área de cozinha, atualmente com equipamento obsoleto, será alvo de uma remodelação com 

vista à melhoria das suas condições para a mesma utilização. 

 

Comum a ambos os edifícios, encontram-se previstos trabalhos de reformulação das redes de 

infraestruturas elétricas, telecomunicações, águas e esgotos, reparação de revestimentos, 

pinturas e substituição dos vãos exteriores, atualmente em madeira e vidro simples. 

No âmbito da melhoria da Eficiência Energética do edifício, e para além da substituição para vãos 

constituídos por caixilharia de PVC, com vidro duplo incolor de características adequadas à 

exposição solar a que se encontram sujeitos, com a nova utilização dos edifícios, existe a 

necessidade de aumentar a capacidade de produção de Aguas Quentes Sanitárias em ambos os 

edifícios, adotando-se dois sistemas de solar térmico independentes, para cada um dos edifícios, 

dimensionados para as respetivas utilizações.  

 

Estima-se para esta intervenção um investimento de 164,342.61€ considerando: 
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Para a execução dos trabalhos indicados, estima-se um prazo de 12 meses, considerando: 
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 Intervenções 

Sobre este projeto, o Sr. Vereador Manuel Soares referiu o facto de só ter sido apresentada a 

planta do piso térreo, questionando porque motivo não existe planta para o piso 1 e gostaria de 

saber se também estão previstas camaratas para o piso 1. 

Em relação ao previsto estúdio de música, pregunta qual o motivo da sua existência, dado que 

temos o Musibéria e poderia esse espaço do edifício do Polo 2, ser usado para outra coisa.  

Referiu ainda que, no quadro/resumo que é apresentado, as impermeabilizações não têm indicado 

qualquer valor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por explicar que, apenas no edifício onde funcionava a cantina, irão 

existir camaratas. Em relação ao chamado estúdio de musica, previsto no piso térreo, não terá 

equipamento de gravação, será apenas um espaço, com bom isolamento acústico para os ensaios 

de grupos, ou de bandas e sendo um espaço para a juventude, o objetivo é também potenciar o 

aparecimento de alguma banda e nesta sala, terão melhores condições de ensaio e quanto ao 

primeiro andar, existirão apenas salas polivalentes. 

Este projeto da Casa da Juventude, está ligado ao Cine Teatro, uma vez que as camaratas 

poderão dar apoio para algum grupo de teatro ou artistas que venham de fora do concelho e as 

salas polivalentes do 1.º andar, durante as obras do cine teatro, irão ser utilizadas pelas 

associações que agora estão no cine teatro, como a BAAL 17 e a Confraria do Cante. -------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de reabilitação e alteração do 

antigo edifício escolar - Polo 2 em Casa da Juventude de Serpa, conforme peças desenhadas, 

estimativa orçamental e memória descritiva, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Empreitada de reabilitação e alteração do antigo edifício escolar (Polo 2) em Casa 

da Juventude de Serpa – Abertura de procedimento  

Foi analisada a informação do Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, respeitante à 

proposta de abertura de procedimento para a Empreitada de Reabilitação e Alteração do Antigo 

Edifício Escolar (Polo 2) em Casa da Juventude de Serpa. 

Atendendo que o valor estimado da obra é de € 164.342,61 (cento e sessenta e quatro mil 

trezentos e quarenta e dois euros e sessenta e um cêntimos), a acrescer a taxa de IVA legal em 

vigor, cabimentado pelo número sequencial 22374/2020, submetem para apreciação do Órgão 

Executivo, nos termos do artigo 36º, nº 1 do Código dos Contratos Públicos (adiante designado 

por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado, aditado e republicado 

pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de Agosto na sua atual redação, conjugado com o artigo 

18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, a seguinte proposta: 

 

a) Escolha de procedimento de formação de contrato, através de concurso público sem 

publicidade internacional, de acordo com o disposto no art 38º e artº19, nº1, alínea b), 

ambos do Código dos Contratos Públicos, conjugado com o Regulamento UE 2019/1828 

da Comissão, de 30 de outubro; 

b) Aprovar as peças do procedimento, programa de procedimento, caderno de encargos e 

minuta do anúncio, de acordo com o disposto no artº40, nº1, c) e nº 2 do CCP, 

complementado pelo artigo 33.º, n.º 1 alínea f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua atual redação; 

c) Que o Júri seja composto pelos seguintes elementos efetivos: Rui Costa, como 

Presidente; David Dias e Nuno Canhita, como Vogais. Como elementos suplentes Daniel 

Casteleiro e Alzira Figueira. 

 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Vereador Manuel Soares para alertar para as seguintes situações: 

- No programa de concurso, a paginação não está correta, os artigos não correspondem às 

páginas que estão no índice; 

- No artigo 30.º sobre a caução, no seu entendimento, o assunto poderia ser melhorado. 

Quando o contrato é inferior a 200.000€, a caução pode não ser exigida, e é o caso, mas é algo 

que não deve ficar em aberto no Programa, pois o concorrente tem que saber se a Câmara vai 

querer ou não. O ponto 4 diz que é 5% quando exigível, mas deve ficar claro para o concorrente, 

se vamos ou não exigir a caução. 

 

O Sr. Presidente disse que, se acharem por bem, iremos ver com os Serviços qual o procedimento 

que habitualmente se adota para concursos com este valor, se tem sido ou não exigida a caução 

e faremos da mesma forma para o presente concurso, tendo havido concordância por parte dos 

restantes membros do Executivo, em elação a esta sugestão do Sr. Presidente. 
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O Sr. Vereador Manuel Soares disse ainda que, em relação ao caderno de encargos, na 2.ª 

clausula, n.º 1 alínea b), já existe uma segunda alteração ao Código da Contratação Pública em 

2019, que é o Decreto-Lei n.º 170/2019 de 4 de dezembro e já que se faz referência à primeira 

alteração, convinha também estar mencionada a segunda alteração. -------------------------------------  

  

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto no 

art.º 38º e artº19, nº1, alínea b), ambos do Código dos Contratos Públicos, conjugado com o 

Regulamento UE 2019/1828 da Comissão, de 30 de outubro, proceder à abertura de concurso 

público sem publicidade internacional, para a empreitada de reabilitação e alteração do antigo 

edifício escolar (Polo 2) em Casa da Juventude de Serpa e aprovar as respetivas peças do 

procedimento, programa de procedimento, caderno de encargos e minuta do anúncio, de acordo 

com o disposto no artº40, nº1, c) e nº 2 do CCP, complementado pelo artigo 33.º, n.º 1 alínea f) da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que constam dos anexos à presente 

ata, dela fazendo parte integrante.  

 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, concordar com a proposta do respetivo Júri, que será 

composto pelos seguintes elementos efetivos:  

Presidente – Rui Fulgêncio Piedade Costa 

Vogal – António David Martinho Dias 

Vogal – Nuno Miguel Carvalho Canhita  

Elementos suplentes: 

Daniel Francisco Lebre Casteleiro 

Alzira dos Santos Baixinho Pé Leve Figueira  

 

 

11. Projeto de Requalificação da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa 

O Serviço de Apoio Técnico da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, em informação datada 

de 18 do corrente mês de novembro, refere que, inserido no Programa Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano (PEDU), na Prioridade Investimento 4.5 – Mobilidade/Promoção de 

Estratégias Baixo Teor Carbono, pretende-se com esta intervenção melhorar as condições de 

mobilidade e de acessibilidade pedonal em toda a extensão da Rua, com consequente influência 

no tipo de circulação nas Ruas envolventes, promovendo a circulação de forma mais ordenada e 

inclusiva a diferentes grupos da população. 

O grupo dos diferentes utilizadores inclui igualmente cidadãos que não apresentam nenhum tipo 

de mobilidade reduzida, tais como crianças, seniores, grávidas, obesos, pais com carrinhos de 

bebé, utilizadores de bicicletas, (…). 

Pretende-se com as medidas previstas no projeto em análise, e como já referido, melhorar as 

condições de circulação sem o recurso a automóveis, em que atualmente se regista o 

estacionamento desorganizado e abusivo ao longo das Ruas.  
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Procura-se, portanto, melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade pedonal no Centro 

Histórico da Cidade de Serpa, de modo a condicionar a circulação e estacionamento automóvel 

com a criação de condições mais favoráveis para o uso dos modos suaves.  

O redesenho do pavimento apresentado pretende, num percurso contínuo, unir e uniformizar o 

eixo nascente poente intramuros, convergindo ao centro na praça da República. No que concerne 

à Rua das Portas de Beja e à Rua dos Fidalgos, estas definem-se como um eixo Este-Oeste de 

cruzamento do núcleo intra-muros. 

Dada a localização da intervenção, aguardamos o competente parecer da Direção Regional da 

Cultura do Alentejo, Processo: P- SRP2019/00241. 

 
                           Planta de localização 

 

 
 
Área 1: correspondente à Rua das Portas de Beja e situada no núcleo intramuros; 

Área 2: correspondente à Rua dos Fidalgos e situada no núcleo intramuros; 

 

É proposto para as ruas intramuros, a definição de um corredor pelo eixo do arruamento, composto 

por lajetas de granito, que correspondem ao pavimento acessível, e por faixas em cubo de granito 

aplicados em esquadria até à fachada. A colocação de uma fiada dupla de cubo em esquadria 

representa a linha de água e de escoamento onde serão colocados os sumidouros. A linguagem 
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do conjunto encontra harmonia com a Rua dos Cavalos, cuja intervenção apresenta um desenho 

semelhante. 

 

 
 Planta de Estereotomia do pavimento intramuros. 

 

Relativamente às zonas de entrada no núcleo, propõe-se no acesso do lado das Portas de Beja 

um canal pedonal acessível, nivelando o passeio lateral existente, suprimindo a faixa de rodagem 

automóvel atual.  

 
  Planta de Estereotomia do pavimento – Acesso poente – Portas de Beja 
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O pavimento proposto é constituído pela reposição da calçada em cubo irregular num gesto de 

continuidade com o existente, engrandecendo o monumento nacional das Muralhas e, ao centro, 

pelo canal acessível com lajetas de granito que dão acesso ao núcleo intramuros.  

  
    Entrada na Rua Portas de Beja - situação atual (esquerda) e situação proposta (direita) fonte: mpt®, 2019 

 

Com o objetivo de unificação da nossa intervenção intramuralhas, permitindo a coexistência do 

peão e do percurso viário, a aplicação do corredor central será igual em ambas as Ruas a intervir.  

 

Prevê-se que nestas ruas, a circulação automóvel seja condicionada a moradores e cargas e 

descargas. A intervenção, no entanto, terá de permitir que tanto as cargas automóvel e pedonal 

possam coexistir.  

           Núcleo intramuros - situação atual (esquerda) e situação proposta (direita) Fonte:mpt®, 2019 
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Para aceder à Rua dos Fidalgos do lado nascente, será obrigatório percorrer o local onde 

existiriam as Portas de Sevilha. Com o objetivo de invocar a memória do que terão sido as “Portas 

de Sevilha”, marca-se no pavimento esta transição virtual de zona extramuros para o núcleo 

intramuros. 

Assim, como na entrada da Rua Portas de Beja, na Rua dos Fidalgos no acesso intramuralhas, 

procura-se o “efeito de subida” para o automóvel através do uso de uma rampa. 

 
             Núcleo intramuros – Acesso pela Rua dos Fidalgos. 

 

Do lado da Praça da República, redesenha-se a praça da República mantendo o lajeado, e o 

acesso ao passeio elevado faz-se através de um lancil rampeado. 

 

 
      Rebaixamento do passeio – Rua dos Fidalgos - Praça da Republica (espaço de estadia) 
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Seguindo a premissa de evitar ao máximo a circulação automóvel intramuralhas, dedica-se apenas 

um espaço de cargas e descargas o mais próximo dos serviços e do acesso ao edifício da Câmara, 

libertando os acessos ao edificado do lado norte. 

O corredor central, similar ao acesso das Portas de Beja, é definido por lajes de granito. 

 

Estima-se para esta intervenção um investimento de 230.026,04€ considerando: 

 
 

Estima-se um prazo de 180 dias para a execução dos trabalhos indicados, considerando a 

eventual necessidade de faseamento da obra, tendo em conta o facto, de que, uma intervenção 

em simultâneo de ambas as ruas vir a condicionar o acesso ao Centro Histórico de Serpa, 

nomeadamente, a veículos prioritários. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de requalificação da Rua das 

Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa, conforme peças desenhadas, estimativa orçamental 

e memória descritiva, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e prosseguir 

com o respetivo concurso para a empreitada. --------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Estudo preliminar de alteração e reabilitação do Cine Teatro Municipal de Serpa 

O Serviço de Apoio Técnico da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais informa que, inserido no 

Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), na Prioridade Investimento 6.5 – 

Revitalização urbana/medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano,  pretende-se com esta 

intervenção reabilitar o Cine Teatro de Serpa com o objetivo de dotar o edifício das condições 

necessárias ao seu pleno funcionamento, reparando patologias que foram surgindo ao longo de 

anos de utilização, suprimindo deficiências funcionais e modernizando o espaço, para o tornar 

mais apelativo e adequar a oferta à procura com soluções que permitam reduzir os custos 

associados à sua utilização. 

São então propostos trabalhos ao nível da reparação e recuperação das fachadas, cobertura, sala 

principal/palco, foyer de entrada, instalações sanitárias, cafetaria, camarins, arrumos e reabilitação 

de diversos equipamentos técnicos, como infraestruturas elétricas, redes de águas e esgotos, ar 

condicionado, rede de incêndios, etc. 
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Encontra-se prevista a alteração de uma área do edifício, com objetivo de construir uma nova sala 

de projeção de cinema, com lotação prevista de 50 pessoas, e que irá permitir a sua utilização 

com custos mais reduzidos e, desta forma, aumentar a oferta ao publico. 

Estima-se para esta intervenção um investimento de 998.000,00€ considerando: 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o estudo preliminar 

de alteração e reabilitação do Cine Teatro Municipal de Serpa, conforme memória descritiva e 

peças desenhadas, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------- 

 

 

13. Bombeiros Voluntários de Serpa – Proposta de apoio no âmbito das medidas de 

combate à pandemia  

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em informação datada de 12 do 

corrente mês de novembro, refere que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Serpa, apresenta à autarquia as despesas efetuadas, entre março e maio deste ano, na compra 

de material de proteção, usado no combate à pandemia causada pela Covid-19, num valor total 

de 3.364,59€, solicitando apoio ao município.   

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de Bombeiros Voluntários 

de Serpa, um subsidio no valor de 1.682,30 € (mil, seiscentos e oitenta e dois euros e trinta 

cêntimos), correspondente a 50% das despesas efetuadas entre os meses de março e maio deste 

ano, para apoio no âmbito do combate à pandemia Covid-19. ---------------------------------------------- 

 

 

14. Proposta de apoio às IPSS’s do concelho no âmbito das medidas de combate à 

pandemia  

Para apoio às IPSS´s nas valências ERPI, SAD e Creche, nas despesas associadas ao combate 
à COVID-19, para fins de comparticipação de 50% das despesas efetuadas nos meses de junho, 
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julho, agosto, setembro e outubro, o Gabinete de Educação e Ação Social apresenta a seguinte 
proposta:  
 

APOIOS IPSS´S (COVID 19) - ERPI/SAD 
       

Junho - Julho - Agosto- Setembro - Outubro 

       

INSTITUIÇÃO DESPESAS 
50% 

COMPARTICIPAÇÃO 

LAR DE SÃO FRANCISCO - SANTA 
CASA DA MISERICÓRDIA DE SERPA 

15.040,52 €  7.520,26 €  

LAR DE SÃO BENTO 5.804,94 €  2.902,47 €  
CENTRO SOCIAL SÃO JORGE E NOSSA 

SENHORA DAS PAZES 
5.338,20 €  2.669,10 €  

FUNDAÇÃO MENSANGIL  6.736,09 €  3.368,05 €  
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE 

BRINCHES 
6.399,24 €  3.199,62 €  

FLOR DO ENXOÉ 2.720,18 €  1.360,09 €  

TOTAL 42.039,17 €  21.019,59 €  

 

Para apoio às IPSS´s, na valência Creche, nas despesas associadas ao combate à COVID-
19, para fins de comparticipação de 50% das despesas efetuadas nos meses de Junho, Julho, 
Agosto, Setembro e Outubro: 
 

APOIOS IPSS´S (COVID 19) – CRECHES 
Junho – Julho – Agosto – Setembro - Outubro 

      

INSTITUIÇÃO 

DESPESA
S 

50% 
COMPARTICIPAÇÃ

O 
CRECHE JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 546,17 €  273,09 €  

CRECHE VILA NOVA 418,40 €  209,20 €  
CRECHE FUNDAÇÃO VISCONDES DE MESSANGIL 29,43 €  14,72 €  

TOTAL 994,00 €  497,00 €  

 

TOTAL DAS DESPESAS DAS IPSS´S, DO CONCELHO DE SERPA (valências Creche, SAD, ERPI) 
DE JUNHO A OUTUBRO: 43.033,17€ 

 

TOTAL DOS 50% DA COMPATICIPAÇÃO DO MUNICIPIO: 21.516,59€ 

 
 

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

apoio às IPSS’s do concelho, com valência de SAD, ERPI e Creche, no âmbito do combate à 

pandemia Covid, no valor total de 21.516,59€ (vinte e um mil, quinhentos e dezasseis euros e 

cinquenta e nove cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

encontrar impedido, nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------ 
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15. Alteração ao Fundo de Maneio  

Através de informação datada de 19 do corrente mês de novembro, o Chefe da Divisão de 

Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, refere que, na reunião da 

Câmara Municipal de Serpa, de 8/01/2020, foi deliberado por unanimidade “constituir dois fundos 

de maneio para o ano de 2020, no valor de 750,00€ cada um, sendo responsáveis a funcionária 

Ana Isabel da Graça Pires de Melo e o funcionário Francisco M. Seleiro Mestre Ramos Bentes”. 

Recentemente, pelo documento I. 8889/2020, de 17/11/2020, veio a Arq. Maria José Moreira, 

Chefe da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, informar que “decorrente da alteração do 

funcionário responsável pela frota é necessário que seja atribuído novamente o fundo de maneio 

da frota a funcionária Patrícia Isabel Bentes Fabela Louzeiro, uma vez que o Francisco Bentes 

entregou as contas referentes ao fundo de maneio e até a data o mesmo não foi reatribuído.” 

Em conformidade, propõe para apreciação e deliberação em reunião da Câmara Municipal. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, a constituição de Fundo de Maneio, para o ano 

de 2020, no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) para a funcionária Patrícia Isabel 

Bentes Fabela Louzeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

16. Proposta de implementação de tabela de preços para reprodução de documentos 

na Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra 

O Serviço de Cultura, da Divisão de Cultura e Património, apresenta em informação datada de 10 

de outubro do corrente ano, a seguinte proposta: 

 

«As Bibliotecas Municipais são importantes centros da vida social, cultural, educativa e de lazer 

das comunidades. Decorrente do desenvolvimento tecnológico verificado nos últimos anos e das 

consequentes alterações dos hábitos de vida das populações, a Biblioteca Municipal teve de 

adaptar-se a novas realidades, criando serviços e atualizando outros, de modo a dar devida 

resposta às necessidades dos utilizadores.  

 

Neste contexto, verifica-se atualmente a necessidade de atualizar o serviço de reprodução de 

documentos para dar resposta adequada às necessidades dos utilizadores.  

 

Cumpre por isso, propor um conjunto de ações integradas, das quais destacamos a aprovação de 

uma tabela de preços, que substitua as atuais taxas em vigor e ao mesmo tempo tenha em conta 
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o efetivo caráter do serviço público exercido1 e a necessidade de diminuir o impacto ambiental 

deste tipo de serviços.   

 

São linhas principais da proposta:   

 

a) Apostar na digitalização prioritária de documentos sempre que possível e no envio digital: 

serviço gratuito;   

b) Limitação de número de cópias anuais por utilizador: 50 cópias ano;  

c) Contemplar um mínimo de cópias anuais gratuitas por utilizador: 3 cópias ano;   

d) Implementar a seguinte tabela de preços a rever anualmente ou sempre que se justifique: 

 

Tipologia Tamanho Custo (iva incluído) 

Preto e Branco  A4  0,10 

Preto e Branco A3 0,15 

Cores A4 0,20 

Cores  A3 0,25 

 

e) Obrigatoriedade de inscrição dos utilizadores para utilização do serviço na biblioteca;  

f) Instalação na biblioteca de software de faturação municipal.»  

 

Sobre o assunto, o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, Dr. Rui Costa, informa o seguinte: 

 

«Conforme fundamentação que antecede, verifica-se que é solicitada a aprovação de uma 

tabela de preços específica, para o serviço de reprodução de documentos da Biblioteca 

Municipal de Serpa. 

Quer isto dizer que a pretensão não obriga à alteração do Regulamento de taxas e outras 

receitas municipais (Tabela de Preços – Capitulo I – Artigo 1º), que continuará a vigorar 

para os outros serviços municipais, mas apenas estabelece valores diferenciados na 

Biblioteca Municipal de Serpa, atenta a especial atividade desenvolvida. 

                                                             

1 O serviço público prestado na biblioteca é uma condição básica para o acesso ao conhecimento, ao enriquecimento 

cultural, ao desenvolvimento da cidadania e ao progresso económico e social, e nesse sentido cumpre garantir um 

mínimo básico de acesso gratuito aos serviços que possa enquadrar os princípios do Manifesto da UNESCO para as 

Bibliotecas Públicas pelo qual se regula a Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra conforme, Diário da República, 

2.ª série — N.º 51 — 12 de março de 2012. 
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Ora, determina o artigo 33º, n.º 1, alínea e), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que compete à Câmara Municipal “fixar os preços da prestação de serviços ao 

público pelos serviços municipais ou municipalizados, sem prejuízo, quando for caso 

disso, das competências legais das entidades reguladoras”. 

Em face do exposto, propõe-se para apreciação e deliberação da Câmara Municipal de 

Serpa, a proposta de aprovação da referida tabela de preços, para vigorar exclusivamente 

na Biblioteca Municipal.» ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico e ao abrigo do artigo 33º, n.º 1, alínea e), do Anexo I, da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a tabela 

de preços, acima exposta, referente à reprodução de documentos na Biblioteca Municipal de 

Serpa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

17. Flor do Enxoé – Associação de Solidariedade Social de Vale de Vargo – Proposta 

de apoio  

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, a Flor do Enxoé – Associação de 

Solidariedade Social de Vale de Vargo,  tem em curso uma candidatura ao PARES 3.0 (Programa 

de Apoio de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, 3 Geração), para ampliação de 

edifício de serviço de apoio domiciliário (SAD) no sentido da criação de estrutura residencial para 

pessoas idosas (ERPI) e centro de dia, com criação de sala de terapia ocupacional e manutenção 

da resposta de apoio domiciliário (cerca de 40 utentes). 

O projeto prevê criar 20 lugares em ERPI e 6 em centro de dia, novas respostas sociais a 

implementar na freguesia, perspetivando a criação de 14 novos postos de trabalho. 

968 040,00 € é o investimento total elegível, dum total perspetivado de 1 018 000,00 (ao qual 

acresce o IVA à taxa legal em vigor) com investimento privado de 20%, o que perfaz o total de 

contrapartida privada de 203 600,00 euros + IVA (despesa à responsabilidade da associação). 

À semelhança de apoios congéneres a IPSSs do concelho, o município de Serpa delibera o apoio 

financeiro de 100 000,00 euros (cem mil euros) para o processo construção do lar. 

As transferências associadas ocorrerão, mediante apresentação das faturas de despesa 

correspondentes e até ao montante referenciado. --------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Flor do Enxoé – 

Associação de Solidariedade Social de Vale de Vargo, um subsidio no valor de 100.000,00€ (cem 

mil euros), para apoio no processo de ampliação de edifício de serviço de apoio domiciliário (SAD) 

no sentido da criação de estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI) e centro de dia, com 

criação de sala de terapia ocupacional e manutenção da resposta de apoio domiciliário. ------------ 
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18. Grupo Coral Feminino Papoilas do Enxoé – Proposta de apoio 

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 Papoilas do Enxoé, um subsidio no valor de 

1.000€ (mil euros), para aquisição de fardamento. 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 22662/2020. ------------------ 

 

 

19. Grupo Coral Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho – Proposta de apoio 

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 Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho, um 

subsidio no valor de 1.000€ (mil euros), para aquisição de estantes para a sua sede. 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 22663/2020. ------------------ 

 

 

20. Transferência de competências no domínio da Educação e Saúde 

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

do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei n.º 51/2018), 

aprovadas no final da sessão legislativa, confirmam a consagração do subfinanciamento do poder 

local e a transferência de encargos em áreas e domínios vários, colocando novos e sérios 

problemas à gestão das autarquias e, sobretudo, à resposta aos problemas das populações. 

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

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

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

atribuições até este momento da Administração Central; 

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

responsabilidades do Estado; 

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

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

das finanças públicas; 

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

papel, sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas. 

Por si só, o público reconhecimento destes riscos é prova bastante das insuficiências e erradas 

opções adotadas na Lei. 

No mesmo sentido, verifica-se que, em praticamente todos os domínios, apenas são transferidas 

para as autarquias competências de mera execução, o que as coloca numa situação semelhante 

à de extensões dos órgãos do Poder Central e multiplica as situações de tutela à revelia da 

Constituição, contribuindo para corroer a autonomia do Poder Local. 
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Acresce que: 

- A citada Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, dispõe no seu artigo 4.º que a transferência das novas 

competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais é efetuada em 2019, 

contemplando ainda a opção pelo exercício gradual das competências transferidas nos anos de 

2019 e 2020. 

 - No domínio da Educação e da Saúde a transferência de competências foi concretizada pelos 

Decretos-Lei n.º 21/2019 e n.º 23/2019, ambos de 30 de janeiro. 

- O Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, por alteração dos Decretos-Lei n.º 21/2019 e n.º 

23/2019, veio prorrogar o prazo de transferência das competências para as autarquias locais e 

entidades intermunicipais nos domínios da Educação e da Saúde, considerando as mesmas 

transferidas até 31 de março de 2022 nos seguintes termos: 

1 - Em matéria de Educação, relativamente ao ano de 2021, dispõe o n.º 3 do artigo 76.º 

do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na redação atual, que os municípios e entidades 

intermunicipais que ainda não tenham aceitado as competências previstas no mesmo diploma, e 

que não o pretendam fazer no ano de 2021, comunicam esse facto à Direção-Geral das Autarquias 

Locais (DGAL), após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 31 de dezembro de 

2020. 

As competências de planeamento e o funcionamento dos conselhos municipais de educação, 

regulados, respetivamente, no capítulo II e no capítulo VI do Decreto-Lei n.º 21/2019, produzem 

efeitos a partir do início do ano letivo 2019/2020, independentemente da deliberação anteriormente 

referida. 

 2 - Em relação à Saúde, dispõe o nº 2 do artigo 28º do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de 

janeiro, na redação atual, que, relativamente ao ano de 2021, os municípios e entidades 

intermunicipais que ainda não tenham aceitado as competências previstas no referido decreto-lei, 

e que não o pretendam fazer no ano de 2021, comunicam esse facto à DGAL, após prévia 

deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 31 de dezembro de 2020. 

Por outro lado: 

- Conforme o disposto no respetivo artigo 1º, o Decreto-Lei n.º 55/2020 de 12 de agosto, 

“concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais no domínio da ação social, ao abrigo dos artigos 12.º e 32.º da Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto”. 

- Acrescenta o artigo 24º, n.º 2, que “relativamente ao ano de 2021, os municípios e entidades 

intermunicipais que não pretendam assumir as competências previstas no presente decreto-lei 

podem fazê-lo mediante comunicação desse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), 

após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias após a publicação, no Diário 

da República, do despacho previsto no n.º 3 do artigo 16.º e das portarias referidas nos artigos 

10.º e 11.º” 

- Após pesquisa, verifica-se que, nem o Despacho, nem as Portarias referidas, foram publicadas 

até à presente data, pelo que não há lugar a pronúncia. 

Isto posto: 
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- A apreciação geral sobre o processo, o conjunto de implicações financeiras, humanas e 

organizacionais, a ausência de conhecimento sobre as matérias a transferir, as condições e as 

suas implicações (só descortináveis com a publicação de cada um dos Decretos-Lei) deviam ter 

conduzido a que, responsavelmente e na defesa dos interesses quer da autarquia quer da 

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

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

pelos desenvolvimentos do processo designadamente com a publicação dos diplomas sectoriais. 

Na verdade, estes diplomas subvertem prazos legais, confundem datas de entrada em vigor (em 

que são omissos) com produção de efeitos. Entretanto, a própria natureza dos diplomas sectoriais 

e a sua redação recomendam que, sem prejuízo da deliberação adotada em setembro passado, 

se confirme de novo a clara posição deste município face a este processo.   

A Assembleia Municipal de Serpa, já se pronunciou oportunamente, sobre a transferência de 

competência nos domínios da Educação e da Saúde, rejeitando a transferência de competências 

em 2019 e 2020. 

Verificando-se, entretanto, que pelo citado Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, foi prorrogado 

o prazo de transferência das competências para as autarquias locais, importa nova pronuncia 

relativamente à transferência de competências a operar em 2021. ---------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares diz que os vereadores eleitos pelo PS 

continuam a manifestar a sua discordância com o segundo ponto da deliberação, o que os leva a 

votar desfavoravelmente na globalidade, ainda que partilhem da mesma opinião dos eleitos da 

CDU em relação à primeira parte da deliberação.  -------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Atendendo aos considerandos referidos, a Câmara Municipal de Serpa deliberou, por maioria, com 

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

Municipal de Serpa delibere: 

 

1. Rejeitar, a assunção em 2021, das competências transferidas por via dos seguintes 

diplomas: 

- Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 56/2020: Concretiza 

a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da Educação; 

- Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 56/2020: Concretiza 

a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da Saúde. 

 

2. Reclamar: 

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

requerido a cessação de vigência destes diplomas; 



 Ata n.º 23/2020 – Reunião de 25 de novembro 

 

 43 

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

criação das regiões administrativas; 

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

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

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

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

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

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

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

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

institucionaliza. 

 

 

21. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 223, referente ao 

dia 24 de novembro de 2020, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.506.677,27€ (um milhão, 

quinhentos e seis mil, seiscentos e setenta e sete euros e vinte e sete cêntimos) e 173.262,10€ 

(cento e setenta e três mil, duzentos e sessenta e dois euros e dez cêntimos), respeitantes a 

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

 

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente abordou o assunto 

da reunião que decorreu em Évora com a Secretária de Estado da Educação, para tratar do 

assunto da Escola Secundária, onde se manifestou a continuidade da disponibilidade da autarquia 

para colaborar no processo, colocando novamente a hipótese de se avançar com a 

comparticipação nacional e posteriormente ela ser devolvida à Câmara, para investimentos da 

autarquia na área da educação, tal como a possibilidade de parte dessa comparticipação nacional 

ser paga com a compra do terreno, que poderá ir até ao valor máximo de 100.000 euros. 

Foi-nos dito que seria muito difícil haver essa devolução de verba e fizeram uma nova proposta, 

que era avançarmos já para a celebração de um protocolo que tivesse a ver apenas com o projeto. 

A Câmara, mais uma vez, manifestou a vontade de colaborar e estamos a aguardar o envio desse 

protocolo para ser analisado, mas também gostaríamos de ter alguma garantia de que teríamos o 

prosseguimento do processo mais à frente, para não se estar a investir num projeto, sem garantias 

de que ele possa vir a ser financiado e que não terá continuidade o procedimento.  

 

Fez ainda o ponto de situação do nosso concelho, relativamente à pandemia Covid-19, após 

termos sido incluídos na lista dos concelhos de risco elevado, com as novas regras a que estamos 

sujeitos, abordando também a situação dos trabalhadores migrantes que vivem em situações 

degradantes, tendo já a Câmara apelado, muitas vezes, às diversas entidades que se legisle de 

forma a que se possa atuar em situações desta natureza. ---------------------------------------------------- 
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O Sr. Vereador António Mariano perguntou se já houve prosseguimento nos processos de 

candidatura, nomeadamente da antiga sociedade de Brinches e da antiga telescola de Pias, tendo 

o Sr. Presidente respondido que todos esses processos estão a avançar, mas estão incluídos em 

Avisos diferentes daqueles em que se incluem as diversas candidaturas, cujos projetos hoje foram 

aprovados, mas tudo aponta que no próximo mês avance a parte do concurso de obra para a Casa 

do Cante de Vila Nova de S.Bento. Quanto à Casa da Memória e à Casa das Artes também já 

estão bem avançadas e gostaríamos que, mensalmente, se avançasse com cada um desses 

procedimentos e vamos também tentar que se possam fazer os concursos com as empresas do 

nosso concelho.  

 

O Sr. Vereador Manuel Soares perguntou ainda sobre a situação do Museu do Cante, tendo o Sr. 

Presidente respondido que, em relação ao processo do Centro Interpretativo do Cante, a obra está 

quase na fase final e da parte da museografia, também já está algum trabalho feito e queremos 

que, durante o próximo ano, esse trabalho esteja concluído e que o Museu do Cante no próximo 

ano seja uma realidade. 

 

O Sr. Presidente informou ainda que a DGAL emitiu uma Nota Informativa (que a seguir se 

transcreve), em que, face à tolerância de ponto marcada para o dia 30 de novembro, é possível 

aos municípios, analisar a proposta de orçamento, até ao dia 2 de dezembro, pelo que, propõe 

que se realize uma reunião extraordinária da Câmara Municipal, no dia 2 de dezembro, pelas 

14h30, na Sala de Sessões da autarquia, para apreciação do PPI e Orçamento para 2021, sendo 

os respetivos documentos entregue aos eleitos amanhã. ----------------------------------------------------- 
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Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 17 de novembro 

«Para conhecimento, informa-se que já foi enviado oficio à munícipe Ana Gertrudes Melo 

Carrasco, a prestar informação sobre a revisão do Plano Diretor Municipal, na sequência da 

questão que foi colocada na reunião pública da Câmara Municipal, realizada no dia 16 de setembro 

do corrente ano.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: 

 

 Alteração n.º 15 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

 Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 6.º Fase 

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

n.º 3 e Av. das Forças Armadas, n.º 8-A, em Vila Verde de Ficalho  

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

Quarteis, n.º 6 -A, em Serpa  

 Parecer sobre constituição de compropriedade do prédio misto denominado “Carramba”, 

em Serpa – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Caducidade da licença de alteração de moradia na Quinta da Marreira, em Serpa – 

Requerente: Eduardo José Salcher Fernandes de Oliveira 

 Pedido de parecer sobre projeto de emparcelamento simples do prédio rústico 

denominado “Mãe Joana”, em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Sebastião Manuel 

Louzeiro Morgado Louro Rodrigues 

 Projeto de requalificação da Rua das Amendoeiras, em Serpa 

 Projeto de reabilitação e alteração do antigo edifício escolar - Polo 2 em Casa da 

Juventude de Serpa 

 Empreitada de reabilitação e alteração do antigo edifício escolar (Polo 2) em Casa da 

Juventude de Serpa – Abertura de procedimento  

 Projeto de Requalificação da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa 

 Estudo preliminar de alteração e reabilitação do Cine-Teatro Municipal de Serpa 

 Bombeiros Voluntários de Serpa – Proposta de apoio no âmbito das medidas de combate 

à pandemia  

 Proposta de apoio às IPSS’s do concelho no âmbito das medidas de combate à pandemia  

 Alteração ao Fundo de Maneio  

 Proposta de implementação de tabela de preços para reprodução de documentos na 

Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra 

 Flor do Enxoé – Associação de Solidariedade Social de Vale de Vargo – Proposta de apoio 

 Grupo Coral Feminino Papoilas do Enxoé – Proposta de apoio  

 Grupo Coral Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho – Proposta de apoio 

 Transferência de competências no domínio da educação e saúde 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H00 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 23/2020 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 25 de novembro de 2020 
 

 

ANEXO 1 – Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 

2020/2021 – 6.ª Fase 

 

ANEXO 2 – Projeto de requalificação da Rua das Amendoeiras, em Serpa 

 

ANEXO 3 – Projeto de reabilitação e alteração do antigo edifício escolar - Polo 2 em Casa da 

Juventude de Serpa 

 

ANEXO 4 – Empreitada de reabilitação e alteração do antigo edifício escolar - Polo 2 em Casa da 

Juventude de Serpa – Peças do procedimento 

 

ANEXO 5 - Projeto de requalificação da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa, 

 

ANEXO 6 – Estudo preliminar de alteração e reabilitação do Cine Teatro Municipal de Serpa 

 

 

 


