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ATA N.º 1/2021 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 6 de janeiro de 2021 

  

 

Presenças 

 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves, que presidiu 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: Senhor Presidente, Tomé 

Alexandre Martins Pires 
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ATA N.º 1/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 6 DE JANEIRO DE 2021 

 

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 por videoconferência (Zoom), a reunião do Órgão 

Executivo, no dia 6 de janeiro de 2021, pelas dezassete 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.  

 

Aprovação da Ata n.º 27/2020 

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 27, relativa à reunião realizada no dia 28 de dezembro, a qual foi 

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

 

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

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

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

 

1. Constituição de fundos de maneio para 2021 

2. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival no prédio 

artigo 44 L, em Serpa – Monte das Oliveiras – Requerente: Olibest, Gestão Agrícola, Ldª 

3. Destaque de parcela do prédio misto denominado “Ferragial do Lugar”, em Brinches – 

Requerente: Bruno Manuel Travessa Guerreiro 

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

pandemia  

5. ARPIVAGO – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vale de Vargo – proposta 

de apoio 

6. Jornadas Municipais da Educação 2021  

7. Museu Municipal de Arqueologia – Proposta de venda de publicações 

8. Proposta de parceria com a ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa – Programa Eco-

Escolas 2020/2021 

9. Medidas no âmbito do Programa de Revitalização Económica do Concelho de Serpa -  

Proposta de isenção de pagamento de taxas 

10. Proposta de venda de coleção de CD’s “Cantes” 

11. Declaração de caducidade do processo – Obra sita na Rua do Rossio, n.º 80 em Vila Nova de 

S.Bento – Requerente: Dário José Valente Ruivo 

12. Resumo Diário da Tesouraria  
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ORDEM DO DIA 

 

1. CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO PARA 2021 

O Chefe da Divisão de Administração Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 

informação datada de 29 de dezembro de 2020, refere que, determina o ponto 2.9.10.1.11, do 

POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de fevereiro, que para efeitos de controlo dos 

Fundos de Maneio, cabe ao Órgão Executivo aprovar um regulamento que estabeleça a sua 

constituição, funcionamento e reposição. 

Em conformidade foi aprovado, em reunião da Câmara Municipal de 23 de janeiro de 2002, o 

Regulamento dos Fundos de Maneio da Câmara Municipal de Serpa, prevendo a constituição de 

Fundos de Maneio até ao valor máximo de 750,00€, cada. 

Desta forma, à semelhança dos anos anteriores, considerando que a reposição dos fundos 

constituídos em 2020 já foi efetuada e que se verifica a respetiva necessidade, propõe-se que seja 

deliberado pela Câmara Municipal de Serpa, a constituição de dois Fundos de Maneio, para o ano 

de 2021, no valor de 750,00€ cada um, sendo responsáveis as funcionárias Ana Isabel da Graça Pires 

de Melo e Patrícia Isabel Bentes Fabela Louzeiro.  

 

Adicionalmente: 

Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, 

aprovada em anexo à Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, na sua atual redação, compete aos 

Municípios apoiar o funcionamento das Comissões de Proteção mediante a constituição de um 

Fundo de Maneio “destinado a suportar despesas ocasionais e de pequeno montante resultantes da 

ação das comissões de proteção junto das crianças e jovens, suas famílias ou pessoas que têm a sua 

guarda de facto, de acordo com os termos de referência a definir pela Comissão Nacional”. 

Para o efeito e de acordo com o protocolo celebrado entre a Comissão Nacional de Promoção dos 

Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, foram 

consagrados os critérios que presidem à atribuição dos apoios ao funcionamento das Comissões e 

respetivos montantes. 

Em conformidade com o exposto e de acordo com o referido Protocolo, propõe-se a constituição 

de um Fundo de Maneio a favor da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Serpa, no 

montante mensal de 102,35€, o qual ficará a cargo da respetiva Presidente, Isabel Filipa de Brito 

Pacheco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, a constituição de dois Fundos de Maneio, para o 

ano de 2021, no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) cada um, sendo responsáveis as 

funcionárias Ana Isabel da Graça Pires de Melo e o funcionário Patrícia Isabel Bentes Fabela 

Louzeiro.  
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Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, foi deliberado 

por unanimidade, a constituição de um Fundo de Maneio a favor da CPCJ – Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Serpa, no montante mensal de 102,35€ (cento e dois euros e trinta e cinco 

cêntimos), o qual ficará a cargo da respetiva Presidente, Isabel Filipa de Brito Pacheco. --------------- 

 

 

2. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DO PDM PARA ARRANQUE E POSTERIOR PLANTAÇÃO DE OLIVAL NO 

PRÉDIO ARTIGO 44 L, EM SERPA – MONTE DAS OLIVEIRAS – REQUERENTE: OLIBEST, GESTÃO 

AGRÍCOLA, LDª 

Procedeu-se à análise do seguinte parecer, emitido pelos Serviços Técnicos da Divisão de Ambiente 

e Serviços Urbanos, em 22 de dezembro de 2020, que a seguir se transcreve: 

 

«Enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 44 L de Salvador, para 

arranque de olival e posterior plantação.  

Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, 

na redação em vigor. 

 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris  

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Ecológica Nacional; 

- Reserva Agrícola Nacional; 

- Domínio Publico Hídrico; 

- Sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou exemplares isolados. 

 

Sem prejuízo das Servidões e Restrições de Utilidade Pública identificadas na Carta de 

Condicionantes, que devem ser objeto de parecer pelas Entidades competentes, nomeadamente 

pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional / Agência Portuguesa do Ambiente, 

pela Entidade Regional da Reserva Agrícola e pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, 

o pedido apresentado é considerado viável ao abrigo do estabelecido em PDM para a categoria de 

solos em causa.  

 

Nota: quer o pedido, quer o parecer do Município, diz apenas respeito ao arranque de “olival”. 

 

Enquadramento nas Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 

2361/2020, de 11 de fevereiro) 

 

O pedido enquadra-se nos procedimentos sujeitos a parecer vinculativo da Câmara Municipal de 

Serpa, conforme estabelecido no número 1 do artigo 2.º das Medidas Preventivas: 

a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2; 
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b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área 

de intervenção superior a 1000 m2; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa alterações de 

ordenamento que impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo 

(efetivo e potencial), pelo que, o pedido é considerado viável.» --------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer 

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque e posterior plantação de olival, no 

prédio artigo 44 L, em Serpa – Monte das Oliveiras, requerido por Olibest, Gestão Agrícola, Ldª 

devendo o processo prosseguir para emissão de parecer por parte das entidades competentes.  

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. -------- 

 

 

3. DESTAQUE DE PARCELA DO PRÉDIO MISTO DENOMINADO “FERRAGIAL DO LUGAR”, EM BRINCHES – 

REQUERENTE: BRUNO MANUEL TRAVESSA GUERREIRO 

1. Prédio original – Prédio misto, denominado “Ferragial do Lugar”, sob o artigo 22, secção F, 

freguesia de Brinches, concelho de Serpa e inscrito nas matrizes urbanas com o n.º 459 e o n.º 1274-

P, da freguesia de Brinches, descrito na conservatória do registo predial de Serpa sob o 

n.º851/19930810, com a área total de 14 375 m2 e seguinte composição: área coberta de 875 m2; 

área descoberta de 13 500 m2 e as seguintes confrontações: a Norte com Caminho; a Sul com 

Travessa; a Nascente com Rua de Pedrógão; a Poente com Herdeiros de António Luís Biló Piçarra de 

Ascenção.  

 

2. Parcela a destacar – Parte do prédio misto, denominado “Ferragial do Lugar”, sob o artigo 22, 

secção F, freguesia de Brinches, concelho de Serpa, com a área total de 409 m2 e seguinte 

composição: área descoberta de 409 m2 e as seguintes confrontações: a Norte com Prédio original; 

a Sul com Prédio vizinho; a Nascente com Prédio original; a Poente com Rua do Norte.  

 

3. Parcela restante – Parte do prédio misto, denominado “Ferragial do Lugar”, sob o artigo 22, 

secção F, freguesia de Brinches, concelho de Serpa, com a área total de 13966 m2 e seguinte 

composição: área coberta de 875; área descoberta de 13091 m” e as seguintes confrontações: a 

Norte com Caminho; a Sul com Travessa; a Nascente com Rua de Pedrógão; a Poente com Parcela a 

destacar.  

 

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

22 de dezembro de 2020, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque 

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

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

urbano de Brinches, de acordo com o estabelecido no ponto 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
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555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 

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

desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos.  

 

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

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

termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior;  

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos 

n.º 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, 

sem o que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas 

parcelas; 

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

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

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

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

proteção do património cultural imóvel (…). 
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4. 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 de 

novembro de 2020, refere que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa, 

apresenta à autarquia as despesas efetuadas, entre junho e outubro de 2020, na compra de material 

de proteção, usado no combate à pandemia causada pela Covid-19, num valor total de 3.888,12€, 

solicitando apoio ao município.   

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 22822/2020. 

 

 Deliberação  

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

de Serpa, um subsidio no valor de 1.944,06 € (mil, novecentos e quarenta e quatro euros e seis 

cêntimos), correspondente a 50% das despesas efetuadas entre os meses de junho e outubro de 

2020, para apoio no âmbito do combate à pandemia Covid-19. ---------------------------------------------- 

 

 

5. ARPIVAGO – ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE VALE DE VARGO – 

PROPOSTA DE APOIO 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, datada 

de 16 de dezembro de 2020 e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, o Órgão Executivo deliberou, por 

unanimidade, atribuir à Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vale de Vargo, um 

subsidio no valor de 1.000€ (mil euros), para apoio à atividade realizada em 2020. -------------------- 

 

 

6. JORNADAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO 2021  

O Gabinete de Ação Social e Educação, em 23 de dezembro de 2020, informa que as Jornadas 

Municipais da Educação, iniciativa de caráter anual, estão identificadas e aprovadas no âmbito do 

plano municipal de combate ao insucesso escolar (financiamento: PORA/FSE), com um 

financiamento anual aprovado de 1500 euros. Estas jornadas assumem-se como um evento de 

reflexão estratégica, centrando-se no aumento de competências da comunidade educativa, 

nomeadamente pessoal docente e não docente e famílias. 

No âmbito das V Jornadas Municipais da Educação, a realizar de 11 a 21 de Janeiro de 2021, e  

considerando as limitações decorrentes da pandemia covid 19, com implicações na mobilização dos 

atores, nomeadamente e por questões de segurança, ao nível das atividades presenciais, assim 

como as necessidades veiculadas pelas escolas no que à formação de docentes concerne,  os 

serviços de educação propõem a promoção duma ação acreditada, direcionada aos educadores de 

infância dos Agrupamentos de Escola nº 1 e nº2.  
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A ação de formação a promover pela APEI – Associação de Profissionais de Educação de Infância 

“Educar com sentido: o património como ponto de partida para projetos educativos ambiciosos”  

realizar-se-á via zoom nas datas de 11,12,13 e 15 de Janeiro, num total de 12h e no horário 16h-

19h; detendo o registo de acreditação ACC-106805/19, relevando para efeitos de progressão na 

carreira de docentes, de acordo com o previsto no nº1 do artigo 8º e de acordo com o artigo 9º do 

regime jurídico de formação contínua de professores. 

De forma a que nos possamos permitir desenvolver esta ação, assim como a capacitação dos 

respetivos intervenientes, considerando que a rubrica a cabimento para formação de pessoal do 

município não se aplica, solicita-se deliberação de reunião de câmara autorizando a realização da 

respetiva despesa orçada em 800 euros, como forma de apoio aos agrupamentos de escola na 

promoção das competências associadas. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho disse que, as Jornadas Municipais da Educação, que irão decorrer 

de 11 a 21 de janeiro, foram candidatadas ao programa de insucesso ao combate escolar, estando 

aprovado um financiamento de 1.500 euros e são ações acreditadas, especificamente para docentes 

do pré-escolar, através da Associação Profissional de Educadores de Infância, em que acresce esse 

valor de 800,00€ e não sendo possível alterar a candidatura, a forma de resolver a situação, é através 

da atribuição desse valor às escolas para a formação dos docentes. Refere ainda que existirá 

também uma ação acreditada na área do cinema, com a Associação Filhos de Lumiére, sendo uma 

ação que está aberta a todos os professores das escolas do concelho, que se queiram inscrever. ---- 

 

Interveio também o Sr. Vereador António Mariano para sugerir que, em relação à ação para os 

educadores de infância, na eventualidade de existirem vagas, poderiam ser abertas as inscrições a 

educadores de infância residentes no nosso concelho, embora estejam a prestar serviço em 

infantários fora do concelho. A prioridade seria para aqueles que trabalham no nosso concelho, mas 

na eventualidade de ainda existirem vagas, serem as mesmas abertas para aqueles que prestam 

serviço fora do concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio no valor de 800,00€ 

(oitocentos euros) aos Agrupamentos de Escolas n.º 1 e n.º 2 de Serpa, para apoio na ação 

direcionada aos Educadores de Infância daqueles agrupamentos de escolas. ------------------------------ 

 

 

7. MUSEU MUNICIPAL DE ARQUEOLOGIA – PROPOSTA DE VENDA DE PUBLICAÇÕES 

A Divisão de Cultura e Património, em 3 de dezembro de 2020, apresenta uma proposta de novo 

preçário para algumas publicações municipais na área da arqueologia/património. 

Face às dificuldades de venda de certas publicações e considerando a necessidade de adequar os 

respetivos preços, apresentam uma proposta de atualização para venda ao público. 
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As publicações mencionadas encontram-se à venda no Posto de Turismo e no Museu Municipal de 

Arqueologia.  

 

Proposta:  

- Arqueologia do Concelho de Serpa (preço atual 10€ - proposta de novo preço 5€): tratando-se de 

uma edição com mais de 20 anos e cujas vendas são residuais (15 exemplares vendidos no MMA 

entre 2018 e 2020 + 3 em iniciativas), propõe-se uma redução significativa de preço (e oferta de 

alguns exemplares [20] ao Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra, onde já estão 

esgotados). 

- Roteiro do Museu Municipal de Arqueologia (preço atual 10€ - proposta de novo preço 

7,5€): tratando-se de uma publicação que pode servir de apoio ao visitante, julgamos que o preço 

deveria ser reduzido para aumentar as vendas. Por outro lado, considera-se importante esgotar a 

edição de modo a encomendar uma nova edição com as correções da errata e com exemplares em 

outras línguas (19 exemplares vendidos no MMA entre 2018 e 2020 + 2 em iniciativas). 

- Atas do VIII Encontro de Arqueologia do Sudoeste Peninsular (preço atual 7,5€ - proposta de novo 

preço 2€): tratando-se de uma publicação para especialistas, o interesse do público generalista é 

reduzido. O formato em CD leva a que esta publicação já se encontre disseminada entre o público 

especialista, tornando muito difícil as vendas. Propõe-se a venda com um preço simbólico de 2€ e 

que seja sobretudo utilizado para ofertas (apenas 2 exemplares vendidos no MNA em 2019 + 9 

vendidos no Encontro de Arqueologia do Sudoeste em Zafra, 2018). 

 

- Serpa na Formação do Reino de Portugal (manter o preço atual de 15€): esta publicação continua 

a ter um bom número de vendas, sendo de manter o preço (25 exemplares vendidos no MMA entre 

2018 e 2020). 

Propõem ainda que fiquem 20 exemplares de cada publicação para arquivo na Divisão de Cultura e 

Património, de modo a possuir um fundo documental após estarem esgotadas as respetivas edições. 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta acima transcrita, para 

atualização de preços das publicações municipais na área da arqueologia/património. --------------- 

 

 

8. PROPOSTA DE PARCERIA COM A ABAE – ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA – PROGRAMA 

ECO-ESCOLAS 2020/2021 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, no presente ano letivo inscreveram-se no 
Programa Eco-Escolas, cinco escolas do nosso concelho (Escola Secundária de Serpa, Escola 
Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, Escola Básica 2, 3 Abade Correia da Serra, Escola 
Básica de Pias e Escola Básica 2, 3 de Vila Nova de S. Bento), à semelhança dos anos letivos 
anteriores. 
O município em reunião de câmara de 28/10/2020 já manifestou o interesse na continuidade do 
apoio ao projeto para o presente ano letivo com a emissão das declarações de parceria e com o 
compromisso de pagamento da inscrição de cada uma das escolas, pelo que deverá ser celebrado o 
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presente protocolo de parceria com a ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa, para se proceder 
ao pagamento das referidas inscrições no valor unitário de 70,00€, perfazendo o total de 350,00€.  
Para esta despesa foi estabelecido o cabimento com o nº sequencial 22446. 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os termos da parceria, a estabelecer com 

a Associação Bandeira Azul da Europa, acima expostos, respeitante ao Programa Eco-Escolas no ano 

letivo de 2020/2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. MEDIDAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO ECONÓMICA DO CONCELHO DE SERPA -  

PROPOSTA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em 22 de dezembro de 2020, informa 

que o requerente António José Janeirinho Rações, na qualidade de arrendatário do estabelecimento 

comercial Snack Bar “A Gare”, através do documento E-4102/2020 e a requerente Joana Nogueira, 

na qualidade de arrendatária do Bar do Jardim, através do documento E-7699/2020, vêm solicitar a 

isenção do pagamento da renda dos estabelecimentos em questão propriedade do Município no 

valor mensal de 576.99€ e 499.05€, respetivamente. 

Não existindo dúvidas quanto aos motivos subjacentes aos pedidos supra, decorrentes da Pandemia 

causada pela Covid 19, que resultaram, numa fase inicial, no encerramento quase absoluto e 

compulsivo dos estabelecimentos de restauração e bebidas e numa segunda fase em significativas 

restrições ao funcionamento dos mesmos, propõem a isenção total de pagamento das rendas 

referente aos meses de março, abril e maio (período de encerramento dos estabelecimentos) e a 

redução de 25% do valor atual das mesmas, de junho a dezembro de 2020.  

Referem ainda que haverá lugar a nova avaliação no mês de janeiro de 2021. -------------------------- 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares disse que os eleitos do PS concordam com esta 

medida, até porque já tinham apresentado medidas de apoio ao setor económico do nosso concelho 

e esta enquadra-se perfeitamente naquilo que se poderia fazer para aliviar os munícipes, no que se 

refere às situações em que têm contrato com a Câmara e têm pena é que a Câmara só possa intervir 

nestes, que são sua propriedade, pois há muitas outras situações, outros comerciantes que também 

passam dificuldades, em que a Câmara não tem qualquer possibilidade de intervenção. 

Concordam que se faça uma nova avaliação, pois as situações são diferentes de período para 

período. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de isenção 

total de pagamento das rendas, referente aos meses de março, abril e maio de 2020, relativamente 

aos requerentes António José Janeirinho Rações, na qualidade de arrendatário do estabelecimento 

comercial Snack Bar “A Gare” e Joana Nogueira, na qualidade de arrendatária do Bar do Jardim e, 

para ambos, a redução de 25% do valor das mesmas, de junho a dezembro de 2020. ----------------- 
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10. PROPOSTA DE VENDA DE COLEÇÃO DE CD’S “CANTES” 

Na reunião da Câmara Municipal de 28 de dezembro de 2020, foi analisada a informação da Casa 
do Cante. onde propõe a venda ao público da coleção composta por 4 CD’s, designada “Cantes 1”, 
“Cantes 2”, “Cantes 3” e “Cantes 4”, editada em parceria com o jornal Público e a RTP. 
Referem que os CD’s foram colocados à venda, um de cada vez, em quatro edições do jornal Público, 
ao preço de 6,95€ cada. O preço encontra-se inscrito na contracapa dos CD’s, juntamente com a 
informação de que são parte de uma coleção de quatro.  
 

Preço proposto: 7€ cada CD. 
Para a forma de venda propõem-se duas modalidades, ficando à consideração superior qual se 
deverá adotar: 

1. Venda unitária de cada exemplar da coleção; 
2. Venda exclusiva da coleção completa, ao preço de 28 €. 

 
Sobre o assunto, foi deliberado remeter novamente o processo para a Casa do Cante, para verificar 
a situação de ter sido proposta a venda ao público de um valor diferente daquele que está inscrito 
na contracapa dos CD’s.  
 

Através de informação datada de 30 de dezembro, a Casa do Cante apresenta uma nova proposta, 

para venda de cada um dos CD "Cantes" pelo preço de 6,95 euros, correspondente ao valor inscrito 

na contracapa e venda da coleção dos quatro CD pelo preço de 27,80 euros, igualmente inscrito na 

contracapa de cada CD. 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, vender o CD "Cantes" pelo preço 

unitário de 6,95 € (seis euros e noventa e cinco cêntimos) e a coleção pelo preço de 27,80 € (vinte 

e sete euros e oitenta cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO PROCESSO – OBRA SITA NA RUA DO ROSSIO, N.º 80 EM VILA NOVA 

DE S.BENTO – REQUERENTE: DÁRIO JOSÉ VALENTE RUIVO 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 28 de dezembro 

de 2020, informa que foi enviado ofício n.º5317 de 04-11-2020, a informar o requerente de que o 

prazo para requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção se encontrava expirado, 

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

dispondo o mesmo do prazo de 10 das 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 poderá 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 

De acordo com o parecer, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade 

da licença de construção de uma garagem, no prédio sito na Rua do Rossio, n.º 80, em Vila Nova de 

S.Bento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



                                                                                   Ata n.º 1/2021 – 6 de janeiro 

 

15 

 

12. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 244, referente ao dia 

31 de dezembro de 2020, o qual apresenta os seguintes saldos: 841.371,57€ (oitocentos e quarenta 

e um mil, trezentos e setenta e um euros e cinquenta e sete cêntimos) e 23.408,43€ (vinte e três 

mil, quatrocentos e oito euros e quarenta e três cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

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

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, começou por intervir o Sr. Vereador António 

Mariano para dizer que há uma situação que se tem vindo a verificar no nosso concelho, relacionada 

com a divulgação dos dados da Covid-19. De facto, a Câmara de Serpa está a cumprir as indicações 

de apresentar os dados gerais no concelho e não por freguesia, mas muitas pessoas fazem 

comparações com outros concelhos, onde os dados são apresentados por freguesia, mas para 

serenar alguns ânimos, nomeadamente nas freguesias mais pequenas, questiona se não seria 

possível a Câmara voltar à divulgação inicial por freguesia. --------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Paula Pais, para dizer que já tinha alertado, no inicio do ano letivo para 

a situação de um buraco muito grande, que se encontra no pavimento, junto à residência de 

estudantes e que implica que o autocarro que transporta os alunos, tenha que alterar o circuito. 

Pergunta em que situação se encontra atualmente a construção ilegal das duas casas, perto de Vila 

Nova de S.Bento, de umas pessoas de etnia cigana. 

Pergunta ainda para quando está previsto a abertura do Mercado Municipal de Serpa. 

Em relação ao plano para requalificação das ruas do concelho, pergunta para quando está previsto 

o arranjo da rua em Vila Verde de Ficalho, que estava inicialmente planeado para 2019.  

Alerta ainda para a situação do fornecimento de energia elétrica na freguesia de Vila Verde de 

Ficalho, cujos cortes são muito frequentes, já telefonou várias vezes para a EDP, que dizem que vão 

verificar a situação, mas mantém-se tudo na mesma. Embora não seja uma competência da Câmara, 

mas solicita que a autarquia insistia junto da EDP para a resolução deste problema. ------------------ 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares fez referência a uma situação na Cruz Nova, em Serpa, junto à casa 

da água, onde existe uma tasca, uma vez que lhe transmitiram que, devido à atividade do 

estabelecimento e à aglomeração de pessoas, haverá alguma conspurcação do espaço envolvente 

tanto da Casa da Água como da própria cruz. Poderá existir algum desmazelo e falta de cuidado, 

uma vez que devido aos grelhados, existirá gordura acumulada no chão.  Tratando-se de pontos 

importantes da nossa terra e de algum interesse turístico, deixa o alerta para que se possa verificar 

a situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vice-Presidente começou por informar que, em relação à situação exposta pelo Sr. Vereador 

Manuel Soares, já foi a taberna em causa alvo de uma fiscalização por parte dos serviços da 

autarquia. 
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Ainda sobre este assunto, o Sr. Vereador Francisco Godinho disse que, de facto é um espaço onde 

as pessoas se aglomeram, em que não existe cuidado com a limpeza e já se constatou que está 

sempre num estado lastimável, tendo a Câmara já efetuado algumas limpezas no local. Refere ainda 

que existem naquele espaço da esplanada, dois troncos de árvores que, a partir do dia 18 deste 

mês, no âmbito de uma intervenção na cidade, para retirar algumas árvores, serão também 

retirados e será feita uma requalificação daquela calçada, para tornar o espaço mais agradável e 

iremos fazer uma sensibilização junto do proprietário daquele estabelecimento, para que tenha 

outra postura em relação àquela esplanada. ---------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho, em relação ao buraco que existe no pavimento junto à residência 

de estudantes, diz que, na reunião da Câmara em que esse assunto foi abordado, tinha informado 

que seria reparado quando se fizessem as intervenções nos arruamentos em Serpa e confirma agora 

que se encontra previsto para a próxima segunda feira, os trabalhos de arranjo dos buracos no 

asfalto da cidade, seguindo-se depois os trabalhos na freguesia de Pias, na segunda quinzena de 

janeiro.  

Em relação à rua de Vila Verde de Ficalho, o procedimento já está concluído para que seja assinado 

o auto de consignação com a empresa e validar o Plano de Saúde e Segurança, prevendo-se o seu 

inicio durante o mês de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre a abertura do mercado municipal de Serpa, o Sr. Vice-Presidente disse que está previsto para 

o mês de fevereiro e sobre os picos de energia na freguesia de Vila Verde de Ficalho, infelizmente 

verifica-se também noutras freguesias do concelho. Vai ser reforçado com o envio de um oficio para 

a EDP, o pedido que a autarquia já tem feito, para uma resolução rápida deste problema. 

Sobre a construção sem licença, das duas casas perto de Vila Nova de S.Bento, informa que o 

processo prosseguiu para o Tribunal, já prestaram declarações na GNR e aguardamos o desenrolar 

do mesmo.  

Em relação à informação sobre a situação epidemiológica do concelho, diz que é transmitida de 

acordo com os dados fornecidos pela autoridade de saúde, mas devido ao grande volume de 

trabalho, nem sempre aquela entidade consegue enviar atempadamente os dados, mas têm sido 

incansáveis para tentarem cumprir esses prazos de envio e a Câmara está a cumprir o que foi lhe foi 

solicitado, de que não se deveria apresentar os dados por freguesia, pois há algumas freguesias e 

lugares que têm um reduzido número de pessoas e devem-se evitar as discriminações que possam 

surgir e que infelizmente já têm surgido algumas.  

Decorrem todas as segundas, quartas e sextas reuniões com a autoridade de saúde e, de acordo 

com os números que são apresentados à Câmara em relação às freguesias, são os mesmos 

transmitidos aos Presidentes de Junta de Freguesia e tem sido o hábito as Juntas fazerem um 

comunicado a informar sobre o número de casos na sua freguesia.  

Diz ainda que as pessoas que estão a trabalhar na área da saúde no nosso distrito, têm feito um 

trabalho louvável, porque não são nada fáceis as situações com que se deparam diariamente.  
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Período de Intervenção do Público 

Assistiram a esta reunião, a Sr.ª Paula Fortunato e o Sr. Nuno Duarte, tendo este último referido 

também o problema das interrupções constantes no fornecimento de energia elétrica, que lhe 

parece um problema de deficientes infraestruturas e por se tratar de uma situação critica, também 

considera que se deveria insistir junto da EDP para resolver este problema e manifesta interesse em 

saber quais são as razões apresentadas pela EDP para estas falhas de energia e quanto à ligação da 

internet também é muito precária e aguarda que lhe seja transmitida qual a data da reunião que se 

irá realizar com as operadoras no final do mês de janeiro. 

 

O Sr. Vice-Presidente disse que irá ser agendada, o mais rápido possível, uma reunião com a EDP 

para se colocarem todas essas questões e será depois essa informação transmitida ao Sr. Nuno 

Duarte e sobre a reunião com as operadoras, vai verificar a data em que está agendada e será, por 

escrito, transmitida também essa informação ao Sr. Nuno Duarte para que possa participar. --------- 

 

 

Informações enviadas aos eleitos por email 

Dia 4 de janeiro de 2021 

«Em reunião realizada no dia 4 de março do ano transato, o Sr. José Morgado Gomes, abordou novamente 

o assunto de um pedido de apoio para um funcionário da União de Freguesias de Serpa, que vive em Corte 

Pinto, devido à sua situação familiar. 

Em 19 de novembro, o Gabinete de Ação Social e Educação, informa que a pessoa em questão, é o Sr. Álvaro 

Revez da Conceição, que trabalha  na União de Freguesias de Serpa, com funções em Vales Mortos (coveiro 

e outras tarefas) e reside no Concelho de Mértola. 

Após contacto com a Câmara Municipal de Mértola, em 13.11.2020, aquela autarquia confirmou a execução 

dos trabalhos na habitação do Sr. Álvaro, no âmbito de um projeto semelhante ao PMARCHS da Câmara 

Municipal de Serpa, tendo sido realizados os seguintes melhoramentos: instalação elétrica, reboco de quarto 

e colocação de 2 janelas. 

Após contacto com o Sr. Álvaro Revez, este confirmou a execução das referidas obras na sua habitação.» 

 

 

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: 

 

 Constituição de fundos de maneio para 2021 

 Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival no prédio 

artigo 44 L, em Serpa – Monte das Oliveiras – Requerente: Olibest, Gestão Agrícola, Ldª 

 Destaque de parcela do prédio misto denominado “Ferragial do Lugar”, em Brinches – 

Requerente: Bruno Manuel Travessa Guerreiro 
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 Bombeiros Voluntários de Serpa – Proposta de apoio no âmbito das medidas de combate à 

pandemia  

 ARPIVAGO – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vale de Vargo – proposta 

de apoio 

 Jornadas Municipais da Educação 2021  

 Museu Municipal de Arqueologia – Proposta de venda de publicações 

 Proposta de parceria com a ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa – Programa Eco-

Escolas 2020/2021 

 Medidas no âmbito do Programa de Revitalização Económica do Concelho de Serpa -  

Proposta de isenção de pagamento de taxas 

 Proposta de venda de coleção de CD’s “Cantes” 

 Declaração de caducidade do processo – Obra sita na Rua do Rossio, n.º 80 em Vila Nova de 

S.Bento – Requerente: Dário José Valente Ruivo 

 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H30 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 Vice-Presidente da Câmara                             A Secretária 
                      

                                                                 
______________________________   _________________________ 
     Carlos Alberto Bule Martins Alves                   Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º1/2021 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 6 de janeiro de 2021 
 

 

ANEXO 1 – PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DO PDM PARA ARRANQUE E POSTERIOR PLANTAÇÃO DE OLIVAL NO PRÉDIO 

ARTIGO 44 L, EM SERPA – MONTE DAS OLIVEIRAS – REQUERENTE: OLIBEST, GESTÃO AGRÍCOLA, LDª - Plantas 

 

 

 

 


