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ATA N.º 2/2021 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 20 de janeiro de 2021 

  

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

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: Senhor 

Vereador Carlos Alberto Bule Martins Alves 
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ATA N.º 2/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 20 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 e Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro, realizou-se por 
videoconferência (Zoom), a reunião do Órgão Executivo, no dia 20 de janeiro de 2021, 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.  

Aprovação da Ata n.º 1/2021 
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 1, relativa à reunião realizada no dia 6 de janeiro, 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 20 ao Orçamento e alteração n.º 8 às GOP’s (PPI e AMR) – Ratificação  

2. Pedido de autorização de queimadas – Ratificação  

3. Proposta de aprovação de projeto de emparcelamento simples – Prédio rústico denominado 

“Cangueiro”, na freguesia de Brinches – Requerente: Guilhermino António Silva Ângelo  

4. Proposta de apoio às Comissões de Festas para o ano de 2021 

5. Proposta de apoio financeiro ao Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa” 

6. Refeitório do Centro Escolar de Serpa – Colocação de assistentes operacionais 

7. Proposta de acordo de cooperação técnica para elaboração do projeto de ampliação, requalificação 

e modernização da Escola Secundária de Serpa 

8. Projeto de arquitetura da obra de reabilitação do Museu Municipal de Etnografia  

9. Procedimento para atribuição do direito de ocupação de lugares de venda no Mercado Municipal de 

Serpa 

10. Empreitada de requalificação da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa – Revogação 

do procedimento - Ratificação  

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

12. Empreitada de requalificação da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa – Abertura de 

procedimento 

13. Proposta de alteração do regulamento municipal de apoio à reabilitação da habitação do concelho 

de Serpa (PMARCHS) – Inicio de procedimento 

14. Contratação de empréstimo CETAA – Proposta de aprovação do plano de pagamento 

15. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

16. Resumo Diário da Tesouraria 
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1. ALTERAÇÃO N.º 20 AO ORÇAMENTO E ALTERAÇÃO N.º 8 ÀS GOP’S (PPI E AMR) – RATIFICAÇÃO  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, nos 
termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte 
despacho proferido pelo Sr. Vice-Presidente, respeitante à 20.ª alteração ao Orçamento da Câmara 
Municipal e 8.ª alteração às GOP’s (PPI e AMR): 
 

 

 

Os respetivos documentos constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  
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2. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE QUEIMADAS – RATIFICAÇÃO  

De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento na 

respetiva câmara municipal.  

 Deliberação  

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que o pedido apresentado pelo requerente 

deu entrada e a queimada realizou-se no período que decorreu entre a última reunião do Órgão 

Executivo e a atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, foi deliberado, por unanimidade, ratificar o seguinte despacho, proferido pelo Sr. Vice-

Presidente: 

 

Requerente N.º e Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Luis Miguel Borges 

Lopes 

445 

2021.01.13 

2021.01.14 2021.01.13 Herdade do Monte 

das Oliveiras, Serpa 

 

 

 

3. PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE EMPARCELAMENTO SIMPLES – PRÉDIO RÚSTICO 

DENOMINADO “CANGUEIRO”, NA FREGUESIA DE BRINCHES – REQUERENTE: GUILHERMINO 

ANTÓNIO SILVA ÂNGELO  

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

de 2020, informa que, nos termos do disposto na alínea b) do n.º5 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 Guilhermino 

António Silva Ângelo, na qualidade de proprietário do prédio rústico denominado “Cangueiro”, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 2149/20090515, inscrito na matriz 

predial sob o artigo n.º499 da secção I da Freguesia de Brinches, com a área total de 7,775 hectares, 

parecer do Município na aquisição dos prédios rústicos contíguos, da mesma natureza, descritos na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob os n.ºs 2233/20090928, 505/19900924 e 

2666/20130417, inscritos na matriz predial sob os artigos n.º155, n.º179 e n.º180, da secção I, da 

Freguesia de Brinches, com as áreas totais de 2,9 hectares, 4125 m2 e 3750 m2, resultando a 

operação num emparcelamento simples com a área total de 11,4625 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 definido no Regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Serpa: 

 

- Carta de Ordenamento: afetos a “Espaços Agrícolas: Espaços Agrícolas de Regadio” 
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- Carta de Condicionantes: afetos a “Perímetro Hidroagrícola”, “RAN – Reserva Agrícola Nacional”, 

“REN – Reserva Ecológica Nacional: Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, 

“Recursos Hídricos: cursos de água”, “Infraestruturas Básicas: Rede elétrica de média/baixa tensão” 

e EN 392  

 

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 

artigo 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 artigo 9.º do mesmo diploma, propõem que o presente 

projeto de emparcelamento simples seja aprovado pela Câmara Municipal e se proceda à emissão 

da certidão requerida. 

 

A certidão a emitir pelo Município deverá conter também, a seguinte informação: 

 

a) informar que, de acordo com definido no n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º111/2015 de 27 de Agosto, 

alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro, o fracionamento dos novos prédios resultantes da 

operação de emparcelamento é proibido durante um período de 15 (quinze) anos contando a partir 

do seu registo; 

 

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

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de imóveis (IMT) e de 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, nos termos acima exposto. --------------------------------------------- 
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4. PROPOSTA DE APOIO ÀS COMISSÕES DE FESTAS PARA O ANO DE 2021 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, apresenta em anexo proposta para 

apoio às Comissões de Festas devidamente constituídas para o ano de 2021, para realização das 

festividades concelhias: 

 

- O apoio apenas se efetivará mediante confirmação prévia da realização das festividades; 

- É proposta a manutenção dos apoios verificados em anos anteriores com base nos seguintes 

critérios:  

 

1. Às localidades e lugares até 500 habitantes é proposta a manutenção do apoio verificado em 

anos transatos; 

2. Para as localidades com 501 e mais habitantes é apresentada proposta tendo por base cálculo 

sustentado na população residente, de acordo com Censos 2011, a multiplicar por 2€ (no sentido 

da equidade). Ao atrás exposto, acrescem montantes de acordo com os seguintes intervalos 

populacionais: 

  1) 501 a 1500 habitantes: 2500 euros; 

  2) +1500 habitantes: 1500 euros. 

 

- O apoio à Comissão de Festas de Serpa para realização das Festividades do Concelho em Honra 

de Nossa Senhora de Guadalupe não é efetivado sob a forma de subsídio, mas sim mediante 

adjudicação de serviços para iluminações e fogo, conforme procedimento usual.  

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de 

Apoio ao Movimento Associativo, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta 

para atribuição de subsidio às Comissões de Festas para o ano de 2021: 

 

ENTIDADE 
2020 

 

Proposta Apoio para 2021 

Comissão de Festas S. Sebastião – Vale de 
Vargo 
 

 
4 436,00 € 

 

Festas do Concelho em Honra de Nª. Sr.ª. de 
Guadalupe - Serpa 
 

 
Custo das iluminações + 

  Fogo-de-artifício   
 

Comissão de Festas de Nª Sr.ª. das Pazes e S. 
Jorge – Vila Verde de Ficalho 
 

 
5 418,00 € 

 

Comissão de Festas de Nª Sr.ª. dos Prazeres – 
Mina da Orada 
 

 
767,00 € 
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A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 22820/2020. ----------------------- 

 

 

5. PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO CORAL “OS CEIFEIROS DE SERPA” 

De acordo com a proposta 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 ao Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa”, um subsidio no valor de 1.000,00€ 

(mil euros), para apoio na aquisição de guarda roupa e restauro de mobílias da sede.  

A Unidade de Gestão Financeira, procedeu ao respetivo cabimento n.º 22821/2020. ------------------ 

 

 

6. REFEITÓRIO DO CENTRO ESCOLAR DE SERPA – COLOCAÇÃO DE ASSISTENTES OPERACIONAIS 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 12 do corrente mês de janeiro, 

refere que, o município de Serpa tem tido no apoio ao funcionamento do refeitório do centro 

escolar de Serpa 3 assistentes operacionais nos últimos anos letivos. Dos cerca de 551 alunos 

Associação da Comissão de Festas em honra de 
Nª Sr.ª. da Consolação – Brinches 
 

 
4 578,00 € 

 

Comissão de Festas Santas Cruzes – Vila Nova 
de S. Bento 
 

 
7 644,00 € 

 

Associação de Festas em honra de Nª. Sr.ª. de 
Fátima – A-do-Pinto 
 

 
3 070,00 € 

 

Comissão de Festas Ascensão do Senhor – Vale 
de Vargo 
 

 
4 436,00 € 

 

Comissão de Festas do Crespo 
 

 
224,00 € 

 

Associação da Comissão de Festas em honra de 
Nª Sr.ª. da Consolação  
Festas de Nª Sr.ª. das Neves – Brinches 
 

 
4 578,00 € 

Comissão de Festas Santa Maria – Vales Mortos 
 

 
1 343,00 € 

 

  Comissão de Festas S. Luís e Santíssimo 
Sacramento – Pias 
 

 
7 204,00 € 

 

Comissão de Festas Santa Iria 
 

2 686,00 € 
 

TOTAL DO PREVISTO APOIO 2021 
 

 
Proposta subsidio a atribuir – 
 46 384,00 € + Custo das Iluminações e fogo-de-
artifício (Festividades em Honra de Nossa Senhora de 
Guadalupe). 
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matriculados no centro escolar de Serpa e Vales Mortos (para onde são confecionadas e 

transportadas refeições), 312 são alunos de pré-escolar e de 1º ciclo (56,6%), níveis de ensino da 

competência municipal em termos de fornecimento de refeições. 

Decorrente da saída dos quadros de uma das assistentes operacionais do município, em dezembro 

de 2020, uma destas Assistentes Operacionais foi colocada no apoio em sala de aula e, a partir de 

fevereiro de 2021, a situação agudizar-se-á, atendendo a que o quadro ficará reduzido a uma 

assistente operacional no apoio ao refeitório, face ao término de contrato de inserção. 

Face ao exposto, propõem o reforço de 11 172,28 euros, ao abrigo do protocolo estabelecido com 

a Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social para o ano letivo 2020/2021 (deliberação de 

reunião de câmara de 16 de setembro de 2020), para contratação de 2 assistentes operacionais, no 

período de 1 de fevereiro de 2021 a 30 de Junho de 2021, para desempenho das funções no 

refeitório do centro escolar de Serpa. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao reforço 

de 11 172,28€ (onze mil, cento e setenta e dois euros e vinte e oito cêntimos), ao abrigo do 

protocolo estabelecido com a Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social, para o ano 

letivo 2020/2021, para contratação de dois assistentes operacionais, no período de 1 de fevereiro 

de 2021 a 30 de junho de 2021, para desempenho das funções no refeitório do centro escolar de 

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

 

 

7. PROPOSTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO, 

REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE SERPA 

Da análise do Acordo de Cooperação Técnica para elaboração de Projeto de Reabilitação, 

Requalificação e Modernização da Escola Secundária de Serpa, enviado pelo chefe de gabinete, da 

Senhora Secretária de Estado da Educação, Dr.ª Inês Ramires, e rececionado pela Câmara Municipal 

de Serpa a 04/01/2021, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho, apresenta a proposta de envio para o 

Ministério da Educação de inclusão de uma cláusula no Acordo, depois da cláusula 4.ª, e que diga o 

seguinte: 

«Cláusula 5.ª  

Submissão de Candidatura e Execução da Empreitada 

Sem prejuízo da entrada em vigor e plena eficácia do presente Acordo, os exatos termos da 

submissão da candidatura e subsequente execução da empreitada para reabilitação, requalificação 

e modernização da “Escola”, serão objeto de posterior acordo, com vista à concretização dos 

direitos, deveres e obrigações das partes outorgantes, respetiva calendarização e condições de 

financiamento da componente nacional.» 
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 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente começou por dizer que, depois da reunião que se realizou em 

novembro, recebemos esta minuta de protocolo no inicio de janeiro. Entendemos que esta minuta 

carecia de alterações e propusemos a inclusão de uma nova clausula e remeteu-se para o Ministério 
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da Educação, contudo, para não se perder tempo, pediu-se logo os contactos dos projetistas, para 

independentemente de se chegar a consenso sobre o teor do protocolo, podermos dar, desde já, 

inicio ao projeto e estamos assim a assumir que, independentemente do processo avançar, ou não, 

o projeto será elaborado o mais rapidamente possível e o que pedimos na alteração é que exista 

outro protocolo respeitante à obra, uma vez que este agora em apreciação, diz respeito ao projeto.  

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que, da análise do processo, entendeu que esta era uma 

proposta especifica para o projeto e posteriormente teria que existir um protocolo para o resto, 

para a execução da obra, tendo o Sr. Presidente respondido que é precisamente isso que se quer 

deixar claro com a inclusão dessa nova cláusula, de que existirá posteriormente um protocolo 

específico para a execução da obra, contudo, esta proposta de alteração não atrasa em nada a 

elaboração do projeto, uma vez que já existem contactos para se avançar o processo com o 

projetista. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, propor ao Ministério da Educação a inclusão de 

uma cláusula no Acordo, depois da cláusula 4.ª, com o seguinte teor: 

 

«Cláusula 5.ª  

Submissão de Candidatura e Execução da Empreitada 

Sem prejuízo da entrada em vigor e plena eficácia do presente Acordo, os exatos termos da 

submissão da candidatura e subsequente execução da empreitada para reabilitação, requalificação 

e modernização da “Escola”, serão objeto de posterior acordo, com vista à concretização dos 

direitos, deveres e obrigações das partes outorgantes, respetiva calendarização e condições de 

financiamento da componente nacional.» ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

8. PROJETO DE ARQUITETURA DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL DE ETNOGRAFIA  

A Divisão de Cultura e Património, em informação datada de 16 de dezembro do ano transato, 

refere que, ao abrigo do contrato n.º 11/2018 no âmbito do procedimento de Ajuste Direto  

33/2017, o Museu de Etnografia foi alvo de intervenção no âmbito da empreitada consignada em 

31.08.2018 à empresa Monumenta – Conservação e Restauro do Património, Lda.. Essa empreitada 

teve por base os projetos de arquitetura e especialidades para a obra designada “Recuperação do 

sistema construtivo, reformulação das instalações sanitárias e Introdução de sistema elevatório 

para pessoas com mobilidade reduzida”. 

Para além do objetivo principal de adaptação às normas de acessibilidade, o projeto elaborado entre 

2016 e 2017 assentava sobretudo na limpeza, tratamento e substituição pontual de elementos 

degradados, ou seja, aparentemente os elementos visíveis não implicavam intervenções relevantes. 

No entanto, como é característico nas obras de reabilitação, diversas patologias só foram detetadas 

aquando da própria intervenção. Para erradicar as sérias deficiências no edifício, com quase 40 anos 

sem intervenção profunda, são necessárias obras essenciais com vista à melhoria das condições do 
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edifício. Se não forem feitas, poderia inclusive estar em causa a defesa do interesse público pois é 

agora o momento de intervir conferindo ao edifício condições para novas décadas de utilização. 

Assim, em conjunto com o Diretor de Fiscalização Eng. Daniel Casteleiro (DOMSO - Empreitadas), 

quantificados todos os novos trabalhos não foi possível o enquadramento na empreitada porque 

seriam excedidos os limites desse procedimento. O aumento de custos e a necessidade de novo 

projeto levou à suspensão dos trabalhos em 08.12.2019, por despacho do Sr. Vereador Francisco 

Godinho, e à proposta de abertura de um novo procedimento de contratação pública para a 

realização dos trabalhos não previstos. 

Submete-se à aprovação, o Projeto de Arquitetura a incluir no novo procedimento, elaborado pelos 

respetivos serviços técnicos da autarquia e que inclui: 

- Memória descritiva e justificativa 

- Desenhos 1 e 2 - Existente 

- Desenho 3 - Alterações 

- Desenho 4 - Proposta e pormenorização 

Informam ainda que o mapa de quantidades e respetiva estimativa de custos, estão a ser elaborados 

pelos respetivos serviços da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------ 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares questionou para quando estava prevista terminar 

a obra, aquando do procedimento de ajuste direto n.º 33/2017, tendo o Sr. Presidente respondido 

que não dispõe dessa informação nos elementos presentes nesta reunião, mas poderá verificar-se 

junto dos respetivos serviços e posteriormente prestar essa informação. -------------------------------- 

 

 Deliberação  

Sobre o processo da obra de reabilitação do Museu Municipal de Etnografia, foi deliberado, por 

unanimidade, aprovar a memória descritiva e justificativa do projeto arquitetura, plantas 1 e 2 do 

existente e planta com proposta (plantas, cortes e alçado, pormenorização e vãos (V1 a V4), que se 

anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------- 

 

 

9. PROCEDIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE LUGARES DE VENDA NO 

MERCADO MUNICIPAL DE SERPA 

Os Serviços de Assessoria Jurídica da autarquia, informam que, em conformidade com o disposto 

no ponto 12 do Programa de Procedimento Público para Atribuição de Lugares de Venda no 

Mercado Municipal de Serpa, aprovado em reunião de câmara realizada em 28/10/2020, tornado 

público por Edital nº5/DAFRHAJ/2020, a comissão elaborou o Relatório Final e propõe a atribuição 

do direito de ocupação dos seguintes espaços de venda: 

-Um espaço destinado a talho, designado talho 2, com a área de 20,00 m2 ao concorrente Pedro 

Miguel Torrão Raposo, pelo valor de 120,00€ (cento e vinte euros), por mês; 
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- Uma loja, designada loja 4, à concorrente Annisley Marti Cosme, com a área de 11,00 m2 destinado 

a ervanária, pelo valor de 80,00€ (oitenta euros), por mês; 

-Uma banca permanente, com a área de 1, 25m2 ao concorrente Francisco da Graça Carrasco, 

destinada à venda de enchidos e outros produtos regionais, pelo valor de 20,00€ (vinte euros), por 

mês. 

Submete-se o respetivo relatório ao órgão executivo para que, de harmonia com o disposto no 

ponto 13 do citado Programa de Procedimento, do Código de Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais em vigor e legislação aplicável, delibere sobre a adjudicação aos concorrentes 

dos lugares de venda nos termos ora propostos. 
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 Deliberação  

De acordo com a proposta e relatório final, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

proceder à atribuição do direito de ocupação dos seguintes espaços de venda, no Mercado 

Municipal de Serpa: 
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-Um espaço destinado a talho, designado talho 2, com a área de 20,00 m2 ao concorrente Pedro 

Miguel Torrão Raposo, pelo valor de 120,00€ (cento e vinte euros), por mês; 

- Uma loja, designada loja 4, à concorrente Annisley Marti Cosme, com a área de 11,00 m2 destinado 

a ervanária, pelo valor de 80,00€ (oitenta euros), por mês; 

-Uma banca permanente, com a área de 1, 25m2 ao concorrente Francisco da Graça Carrasco, 

destinada à venda de enchidos e outros produtos regionais, pelo valor de 20,00€ (vinte euros), por 

mês. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS PORTAS DE BEJA E RUA DOS FIDALGOS, EM SERPA – 

REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO - RATIFICAÇÃO  

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

que, no decurso do procedimento de Concurso Público n.º 15/2020 – Empreitada de Requalificação 

da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa, foram identificados pelo Júri do 

Procedimento, na sequência de um pedido de esclarecimento subscrito pela empresa Consdep – 

Engenharia e Construção, S.A., “erros  na definição dos trabalhos a executar, que constam do mapa 

de quantidades (artigos 0.3; 0.5; 1.1.2.1; 1.1.2.2; 2.1.2.1 e 2.1.2.2), concluindo que esses erros 

influenciaram, de forma substancial, o valor definido para o preço base, inflacionado em cerca de 

15%” 

Em conformidade e conforme melhor resulta da Ata do Júri do Procedimento, abaixo indicada, foi 

proposta a revogação do procedimento, e submetida a Despacho do Sr. Vice-Presidente Carlos 

Alves, considerando a urgência na tomada de decisão.  

Em conformidade e de acordo com o disposto no numero 3º, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 212 de setembro, remetem o processo, proposta do Júri e Despacho de 11 de janeiro 

de 2021, à reunião de Câmara, para ratificação. 
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 Deliberação  

Face ao exposto, de acordo com o disposto no n.º 3º, do artigo 35º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 

de 212 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Vice-Presidente, datado de 11 do corrente mês de janeiro, respeitante à revogação do 

procedimento de empreitada de requalificação da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em 

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

 

 

11. PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS PORTAS DE BEJA E RUA DOS FIDALGOS, EM SERPA  

No seguimento do Concurso Público nº 15/2020 – Empreitada de Requalificação da Rua Portas de 

Beja E Rua dos Fidalgos, em Serpa, e em fase de apresentação de propostas, foi detetada a 

existência de erros na definição dos trabalhos a executar, nomeadamente, a valorização dos 

trabalhos de remoção da calçada das ruas, que será da competência da Câmara Municipal uma vez 

que antecedem a execução de infraestruturas da responsabilidade dos nossos serviços. 
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A contabilização desse trabalho consta do mapa de quantidades da empreitada, e esse erro 

influencia, de forma substancial, o valor definido para o preço base do procedimento - de 

230.026,04€ para 192.034,51€. 

Face ao exposto, e nos termos do artº 79º, nº 1, alínea c) e artº 80º, ambos do CCP, considerou o 

júri do concurso propor a revogação do procedimento, por ser necessário alterar aspetos 

fundamentais das peças do procedimento; que se apresenta novamente a análise e competente 

despacho. 

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

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 ao longo das Ruas. 

Procura-se, portanto, melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade pedonal no Centro 

Histórico da Cidade 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. 

A proposta foi alvo de análise por parte da Direção Regional da Cultura do Alentejo, tendo merecido 

parecer favorável - Processo: Ex-DRE/2020/02-13/2414/PPA/10101(C.S: 21552) Oficio DRCALEN-S-

2020/541716 (C.S:1481545). 
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- 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 do 

conjunto encontra harmonia com a Rua dos Cavalos, cuja intervenção apresenta um desenho 

semelhante. 
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- 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 
 

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.  



                                                                            Ata n.º 2/2021 – 20 de janeiro 

 

27 

  

- 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 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. 
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- Rebaixamento do passeio – Rua dos Fidalgos - Praça da Republica (espaço de estadia) 

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 192.034,51€, acrescido do IVA em vigor, 

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. 
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 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 

requalificação da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa, de acordo com os 

documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante (memória descritiva, 

estimativa orçamental e peças desenhadas). --------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS PORTAS DE BEJA E RUA DOS FIDALGOS, EM SERPA – 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

Informa o Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública que se torna necessário proceder à 

abertura de procedimento para a Empreitada de Requalificação da Rua Portas de Beja e Rua dos 

Fidalgos de Serpa. 

 

Neste contexto e atendendo que o valor estimado da obra é de € 192.034,51 1 (cento e noventa e 

dois mil trinta e quatro euros e cinquenta e um cêntimos) a acrescer a taxa de IVA legal em vigor, 

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, 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: Maria José Moreira, como 

Presidente; Mariana Duarte e Fernanda Barradas, como Vogais. Como elementos suplentes 

David Dias e Nuno Canhita; 

d) Designação de Gestor de Contrato, os técnicos David Dias e Mariana Duarte 

 

                                                             
1 Valor cabimentado pelo número sequencial 22899/2021 a 13 de janeiro, conforme anexo A que se junta à presente informação. 
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 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares levantou uma questão sobre o programa de 

concurso, no artigo 30.º, respeitante à caução. Diz que o valor base é de 192.034,51€ e no n.º 2 do 

artigo 30.º, está referido que, nos contratos cujo preço contratual seja igual ou superior a 200.000€, 

é exigida a prestação de caução e no n.º 3 diz que o valor da caução inicial é de 5% do preço 

contratual. Contudo, no n.º 5 está definido que, nos contratos cujo preço contratual seja inferior a 

200.000€ é dispensada a prestação de caução. Considera que deveria sempre ficar claro no 

programa de concurso, a situação da caução, em função do valor do procedimento. ------------------ 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

 

1. Proceder à abertura de concurso público sem publicidade internacional, 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, para a 

empreitada de requalificação da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa; 
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2. 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, cujos documentos constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte 

integrante; 

3. O Júri será composto pelos seguintes técnicos da autarquia:  

Elementos efetivos: Maria José Moreira, como Presidente; Mariana Duarte e Fernanda 

Barradas, como Vogais.  

Elementos suplentes: David Dias e Nuno Canhita. 

4. Designar como Gestor de Contrato, os técnicos David Dias e Mariana Duarte. 
 

 

13. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO À REABILITAÇÃO DA 

HABITAÇÃO DO CONCELHO DE SERPA (PMARCHS) – INICIO DE PROCEDIMENTO 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 
informação datada de 15 do corrente mês de janeiro, refere que o Gabinete de Ação Social e 

Educação, em informação datada de 9 de novembro, refere que “o Programa PMARCHS tem como 
principal objetivo, promover a reabilitação das habitações deterioradas em virtude da sua deficiente 

conservação e do seu envelhecimento”. 

Desta forma, iniciado em 2008, o referido Programa já “possibilitou a recuperação de inúmeras 
habitações e por conseguinte a melhoria das condições de vida de muitas famílias”.  

No entanto, após 12 anos de execução, justifica-se rever algumas condições de acesso e por isso a 
sua abrangência, de forma a “permitir uma intervenção mais abrangente que possibilite intervir num 

universo mais alargado de habitações”. 
Para esse efeito, e nos termos dos artigos 97.º a 101.º, do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e de acordo com a competência prevista na 
alínea k), do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, submete a reunião da Câmara Municipal, a presente proposta para que seja 
deliberado: 

- Dar início ao procedimento de alteração do Regulamento Municipal de Apoio à Reabilitação da 
Habitação no Concelho de Serpa (PMARCHS), publicado pelo AVISO n.º 28599/2008, no Diário da 
República n.º 232/2008, 2ª Serie, de 28 de novembro de 2008. 

- Proceder à publicitação na internet, no sítio do Município de Serpa, do início do procedimento e 
estipular o prazo de 30 dias para a constituição de interessados e a apresentação de contributos. 

 

 Deliberação 

Nos termos dos artigos 97.º a 101.º, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e de acordo com a competência prevista na alínea k), do n.º 

1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, 
por unanimidade:  

- Dar início ao procedimento de alteração do Regulamento Municipal de Apoio à Reabilitação 
da Habitação no Concelho de Serpa (PMARCHS), publicado pelo AVISO n.º 28599/2008, no 

Diário da República n.º 232/2008, 2ª Serie, de 28 de novembro de 2008. 
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- Proceder à publicitação na internet, no sítio do Município de Serpa, do início do 

procedimento e estipular o prazo de 30 (trinta) dias para a constituição de interessados e a 
apresentação de contributos. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CETAA – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO 

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

informação datada de 15 do corrente mês de janeiro, refere que, por deliberação da Câmara 
Municipal de Serpa, de 18 de setembro de 2019, foi aprovada a minuta do contrato de empréstimo 

e respetivo plano de pagamentos, com a referência 0765/005782/391, a outorgar com a Caixa Geral 
de Depósitos, para financiamento das obras de construção do Centro Tecnológico Agroalimentar do 

Alentejo. 

Por múltiplas questões que se relacionam com a transição para o novo sistema de normalização 
contabilístico das administrações públicas (SNC-AP), com o período de pandemia que se vive há 

quase um ano e com especificidades inerentes à calendarização da candidatura e da subsequente 
empreitada de execução, só agora estão reunidas todas as condições para o envio do contrato a 

Visto Prévio do Tribunal de Contas. 

Em conformidade, impõe-se aprovar um novo plano de pagamentos, mais conforme com a corrente 
data. 

Junta ainda as correspondentes fichas com informação de cabimento atualizadas: 

- Relativamente aos juros com numero sequencial 20339; 

- Relativamente à amortização de capital com o número sequencial 20400. 

Em conformidade, remete para reunião da Câmara Municipal de Serpa com proposta para 

aprovação. 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o novo plano de 

pagamentos, acima exposto, referente ao contrato de empréstimo para financiamento das obras 
de construção do Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo. ------------------------------------------ 
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15. ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE AUTÁRQUICO, PARA CONHECIMENTO  
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16. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º10, referente ao dia 

19 de janeiro de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.445.254,55€ (um milhão, 

quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro euros e cinquenta e cinco 

cêntimos) e 21.112,73 € (vinte e um mil, cento e doze euros e setenta e três cêntimos), respeitantes 

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

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Presidente, tendo 

começado por dar conhecimento da forma como está a decorrer o processo dos votos antecipados, 

quer do voto antecipado em mobilidade, que decorreu no passado dia 17, quer do voto antecipado 

dos eleitores que estão em confinamento obrigatório e eleitores residentes em estruturas 

residenciais para idosos, cuja recolha dos votos decorre nos dias 19 e 20 de janeiro.  

No dia 17, para o voto em mobilidade, inscreveram-se 174 eleitores e votaram 159, que abrangem 

37 concelhos e 15 distritos do País e quanto aos eleitores em confinamento obrigatório e residentes 

em estruturas residenciais para idosos, registaram-se 61 inscrições, sendo 58 em lares e 3 eleitores 

em confinamento e esta tarde, coma recolha dos votos de 23 eleitores do Lar da Santa Casa da 

Misericórdia em Serpa, fica concluído este processo. A equipa de recolha desses votos foi 

constituída também por um elemento da nossa Proteção Civil e acompanhada pela GNR, sendo que 

também foi convocada a Autoridade de Saúde, neste caso o Centro de Saúde de Serpa que tinha 

direito a fazer-se representar, e também os mandatários das candidaturas que tinham direito a 

apresentar delegados para acompanhar este processo. O Centro de Saúde informou que não seria 

possível fazer-se representar nas referidas operações de votação, o que é compreensível e também 

não foram indicados delegados para acompanhar este processo.  

 

Termina, dizendo que se faz uma avaliação positiva deste processo, cuja logística decorreu muito 

bem, tal como no passado domingo no voto antecipado em mobilidade, cuja mesa de voto foi 

instalada no cine teatro de Serpa, tendo sido estipulado pela Administração Eleitoral, a existência 

de apenas uma mesa por concelho, nos casos em que o número de eleitores não ultrapasse os 500.  

Para a votação que decorreu no dia 17 e nos dias 19 e 20, os eleitores tinham que se inscrever numa 

plataforma a nível nacional, disponibilizada pela Secretaria Geral do Ministério da Administração 

Interna e sabe-se que houve algumas dificuldades em aceder a essa plataforma, por exemplo, o lar 

de Vila Nova de S.Bento não conseguiu inscrever ninguém, em Vila Verde de Ficalho houve também 

dificuldades em fazer todas as inscrições e no lar de Serpa também não conseguiram inscrever todos 

os eleitores que pretendiam. 

No que diz respeito à atual situação da pandemia no nosso concelho, neste momento, registam-se 

104 casos ativos e continuamos a acompanhar este processo com a autoridade de saúde.  

Interveio em seguida o Sr. Vereador Manuel Soares para questionar sobre as razões de terem sido 

retiradas todas as arvores que estavam junto ao campo da bola e alertou para o facto de que a 
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iluminação pública, em Serpa, está toda apagada às 7h00 da manhã e ainda está muito escuro a 

essa hora.  

Sobre a situação da iluminação pública, o Sr. Presidente disse que não foi solicitado pela autarquia 

qualquer alteração ao horário de funcionamento, o qual é automático e tem a ver com a 

luminosidade e o que está previsto para Serpa e para as outras localidades do concelho, são 15 

minutos antes do nascer do sol e 15 minutos depois do sol posto.  

Quanto às árvores junto ao campo da bola, não serão todas arrancadas, mas é preciso retirar 

algumas que já estão ocas e existia o perigo de caírem para a via pública e plantar outras novas e 

este trabalho irá ser feito também noutras localidades, cujas árvores já cresceram demasiado, com 

um porte demasiado alto e irão ser substituídas por outras árvores autóctones, que são mais 

resistentes e mais sustentáveis do ponto de vista do consumo de água. ---------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Paula Pais para abordar o assunto da reunião que decorreu no inicio do 

ano escolar, entre a Câmara e os pais e encarregados de educação, em que foi tratado o transporte 

escolar dos alunos, em que o Sr. Presidente disse que iriam tratar desse assunto com uma empresa, 

para fazer esse serviço, mas até ao momento, está tudo na mesma, o processo ainda não avançou. 

Os pais têm-se queixado da situação, têm enviado emails e ainda não obtiveram resposta, nem a 

resolução do assunto. Gostaria de tentar perceber o que está a atrasar este processo. 

 

O Sr. Presidente disse que, de facto, houve uma resposta da autarquia de que se iria tentar arranjar 

uma solução, com uma empresa local, porque se pensava que a Câmara poderia fazer diretamente 

essa contratação, mas, tratando-se de um transporte público e não apenas de alunos e após análise 

do assunto com a CIMBAL, concluiu-se que não seria possível fazer um ajuste direto e terá que ser 

um procedimento iniciado pela CIMBAL, que irá tratar do assunto o mais rápido possível. Houve 

municípios que trataram diretamente desse assunto, mas chegou-se à conclusão que era ilegal. 

Ainda se colocou a hipótese de se fazer esse transporte com o autocarro da Câmara, mas para isso, 

era necessária uma autorização do IMT, mas tendo a delegação de Beja um surto de Covid, os 

serviços ainda não conseguiram emitir essa declaração. Portanto, foram estas dificuldades que 

surgiram e que ainda não foi possível ultrapassar, mas logo que uma das duas possibilidades esteja 

desbloqueada, iremos iniciar esse transporte. ------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, interveio também a Sr.ª Vereadora Odete Borralho para complementar aquilo 

que já tinha sido dito, referindo que a autarquia tem sido contactada por encarregados de educação 

de Vila Verde de Ficalho e temos tentado explicar a situação em que o processo está, de que 

estamos a tentar resolver o mais rápido possível e temos esperança com esta possibilidade de ser a 

autarquia a fazer, que nos próximos dias se consiga obter a necessária autorização do IMT, mas de 

facto foi uma situação que pensámos que seria mais fácil de resolver, mas que nos ultrapassou. ---- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais abordou ainda outra questão, relacionada com as escolas, sobre a 

gratuitidade dos passes escolares aos alunos do ensino secundário. Os alunos receberam um oficio 

da Câmara a informar que iria ser devolvido o valor correspondente aos 50% do valor que eles 

pagam com o passe. O valor será devolvido ao Agrupamento que, por sua vez, restitui aos alunos, 

mas pergunta se esse valor é para todos, independentemente do escalão, tendo o Sr. Presidente 
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respondido que sim, até final do ano letivo e a verba até ao fim de 2020 já está disponível na CIM 

para ser depois transferida para os Agrupamentos.  

Informou ainda que, numa das últimas reuniões na CIMBAL, todos os municípios manifestaram o 

seu apoio com esta ideia de, até final deste ano letivo, a verba que se receber do PART, ser em 

exclusivo para os alunos, com o objetivo de reduzir o máximo possível o valor dos passes. Há 

municípios em que o valor que recebem do PART é suficiente, mas noutros casos, como o município, 

de Serpa, o valor que se recebe não é suficiente e no nosso caso especifico, a Câmara irá entrar com 

cerca de 3.000 a 4.000€ para completar o valor que recebe respeitante a este ano letivo.  

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho lembrou que esse assunto do transporte escolar dos alunos do 

ensino secundário regular (PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária), esteve presente na 

reunião da Câmara de 28 de dezembro de 2020, em que foi deliberado essa restituição às escolas.  

 

Seguiu-se o Sr. Vereador António Mariano para voltar a falar do assunto das árvores, referindo que 

concorda com esta nova decisão de se plantaram árvores autóctones, espera, no entanto, que não 

se caia novamente no erro de se plantarem laranjeiras bravas, pois embora seja uma árvore bonita, 

como as laranjas são azedas ninguém as aproveita e, quando da sua recolha é um desperdício. 

Poder-se-ia também, pensar-se na possibilidade de se enxertarem essas árvores, com podas de 

laranjas comestíveis e seria, deste modo, uma forma de contribuir para um desenvolvimento mais 

sustentável. 

Disse ainda que, ao contrário do que se possa pensar, ainda há muitos munícipes que não têm 

Facebbok e gostavam de ter acesso ao registo diário das infeções por Covid, que a Câmara costuma 

publicar. Por isso, sugere que seja também publicado, o quadro do registo epidemiológico no site 

do município, que também é consultado por muitas pessoas. 

Ainda sobre a Covid, abordou o assunto, referindo-se concretamente à empresa que fez o protocolo 

com a CIMBAL, e  que está ligada à Universidade do Algarve, nomeadamente quanto à   testagem 

que tem vindo a realizar, nalguns concelhos vizinhos. Lembrou que na reunião da Câmara de 16 de 

setembro, numa intervenção o Vereador Manuel Soares, tinha questionado o Sr.Presidente acerca 

deste protocolo e que este  disse, na altura« que este não é um assunto fechado, mas de momento, 

decidiu-se não aderir.» Apela, por isso, que o executivo repense este assunto atendendo a toda a 

situação que se está a viver, e que o município de Serpa possa ser incluído neste protocolo, para 

que os munícipes possam vir a ser testados, sobretudo aquele que estão mais expostos, à infeção. 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador Francisco Godinho para, em relação ao assunto das 

laranjeiras, dizer que ainda na semana passada, foram contactadas empresas que fazem a 

transformação desse produto e não se obteve resposta de nenhuma delas. Em relação à 

possibilidade de se enxertar para laranjas comestíveis, o assunto foi colocado à Arquiteta Paisagista, 

que informou que não podem ser enxertados todos os ramos da árvore e o problema continuaria a 

subsistir e o que se pode fazer, é neste novo plano de rearborização, rever essa situação. Informa 

ainda que na zona da Cruz Nova e da Rua do Progresso, na zona do Forte, existem laranjas doces e 

esse problema das laranjas caídas no chão não se verifica. Diz ainda que não existe um 
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desaproveitamento total dessas laranjas azedas, porque muitas de Vila Nova de S.Bento, são 

entregues na Herdade da Abóboda para o projeto de compostagem. -------------------------------------- 

 

Sobre a proposta de colocação do quadro epidemiológico na página da Internet da autarquia, o Sr. 

Presidente disse que vai verificar com os respetivos serviços, se isso é possível. 

Quanto à questão dos testes efetuados pelo laboratório que está ligado à Universidade do Algarve, 

diz que, na reunião que foi referida, estava em causa a testagem nas escolas e dos 14 municípios da 

CIM avançaram 8 com esse protocolo e ainda sobre as escolas, colocou-se a questão de que, caso 

houvesse alguma comparticipação do Ministério da Educação para a realização desses testes, nós 

colocávamos a hipótese de se avançar com alguma verba para isso. O que a DGS recomenda é que, 

essa testagem em massa seja feita quando a situação se justifica e nós entendemos que poderemos 

estar a desperdiçar recursos que venham a ser necessários mais tarde e até ao momento, a Câmara 

não teve qualquer indicação da DGS nesse sentido e por isso, continuamos a seguir as suas 

orientações nesta matéria. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 20 ao Orçamento e alteração n.º 8 às GOP’s (PPI e AMR) – Ratificação  

 Pedido de autorização de queimadas – Ratificação  

 Proposta de aprovação de projeto de emparcelamento simples – Prédio rústico denominado 

“Cangueiro”, na freguesia de Brinches – Requerente: Guilhermino António Silva Ângelo  

 Proposta de apoio às Comissões de Festas para o ano de 2021 

 Proposta de apoio financeiro ao Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa” 

 Refeitório do Centro Escolar de Serpa – Colocação de assistentes operacionais 

 Proposta de acordo de cooperação técnica para elaboração do projeto de ampliação, 

requalificação e modernização da Escola Secundária de Serpa 

 Projeto de arquitetura da obra de reabilitação do Museu Municipal de Etnografia  

 Procedimento para atribuição do direito de ocupação de lugares de venda no Mercado 

Municipal de Serpa 

 Empreitada de requalificação da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa – 

Revogação do procedimento - Ratificação  

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

 Empreitada de requalificação da Rua das Portas de Beja e Rua dos Fidalgos, em Serpa – 

Abertura de procedimento 

 Proposta de alteração do regulamento municipal de apoio à reabilitação da habitação do 

concelho de Serpa (PMARCHS) – Inicio de procedimento 

 Contratação de empréstimo CETAA – Proposta de aprovação do plano de pagamento 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16h15 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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