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ATA N.º 14/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 22 de junho de 2022 

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 14/2022 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022 

  
No Centro Cultural de Santa Iria, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 22 de junho de 2022, pelas 

dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 40.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro. 

 

Aprovação da Ata n.º 13/2022 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 24 de novembro, colocou-se à 

consideração a ata n.º 13, relativa à reunião realizada no dia 8 de junho, 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.º53º 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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Proposta de isenção de pagamento de taxas de utilização das instalações municipais, para a 

época desportiva 2022/2023 e ano civil de 2023 

3. Alteração n.º 4 ao Orçamento – Ratificação  

4. Alteração n.º 5 ao Orçamento e alteração n.º 4 às GOP da Câmara Municipal  

5. Revisão n.º 2 ao Orçamento da Câmara Municipal  

6. Aquisição de Apólices de Seguro - Reformulação da Repartição de Encargos 

7. Proposta de Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa 

8. 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa de 2022 

9. Licenças de recinto improvisado 

10. Ação Social Escolar – Auxílios económicos para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Proposta 

de abertura de candidaturas para o ano letivo 2022/2023 

11. Rede de Vigilância de Vetores – Proposta de protocolo de cooperação  

12. Proposta de protocolo de cedência de instalações – Bar das Piscinas de Pias 

13. Proposta de protocolo de cedência de instalações – Moto Clube V V Ficalho Os Zangões do 

Chança 

14. Projeto Território Hospitalário – Candidatura transfronteiriça  

15. Proposta de abertura de procedimento para arrendamento do Bar do Jardim Municipal Eng.º 

Pulido Garcia  

16. Proposta de abertura de procedimento público - Alienação de lotes de terreno destinados a 

habitação  

17. Destaque de parcela do prédio sito na Rua 25 de Abril, s/n, em Vila Nova de S.Bento – 

Requerente: Nelson André Fialho Carmona 

18. Destaque de parcela do prédio sito na Rua das Cruzes, n.º 25 em Serpa – Requerente: Ana Rita 

Nogueira Esparteiro 

19. Proposta de preço para venda do CD do Grupo Coral e Etnográfico da Academia Sénior 
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20. Processo disciplinar 

21. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

22. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

 
1. PEDIDOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 

1.1. De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 e n.º 6 do artigo 8º e art.º 11.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas de Ficalho 8974 
2022.06.08 

Abertura do Bar da 
Comissão de Festas, com 

realização de bailes e 
outras atividades 

Dias 16,18,19,25 e 26 de 
junho 

Ruido e recinto 
improvisado 

36.05€ 

Comissão Festas Santas Cruzes 8770 
2022.06.06 

Bailes 
Dias 10 e 18 de junho 

Ruido e recinto 
improvisado 

35,30€ 

 

1.2. Documento 6547 de 17 de junho de 2022 

Através de informação datada de 17 de junho, a Chefe da Divisão de Estratégia e Desenvolvimento informa o 

seguinte:  

«O grupo representante dos pais da sala de pré-escolar A da Escola EB2,3 Abade Correia da Serra, solicita ao 

município, através de e-mail datado de 8 de junho, a utilização do espaço exterior do CADES – Centro de Apoio 

ao Desenvolvimento Económico de Serpa para realização de uma festa convívio de final de ano, no dia 29 de 

junho, que pretende em simultâneo assinalar o final do percurso no pré-escolar das crianças e também assinalar 

a despedida de funções da respetiva Educadora. A opção por este espaço tem a ver com o facto da educadora 

em causa ter trabalhado a maior parte da sua vida profissional nas instalações onde atualmente funciona o 

CADES (e que era um edifício de pré-escolar), criando desta forma um momento que se pretende revestir de 

simbolismo e de homenagem ao trabalho desenvolvido.  

Não existe inconveniente na utilização do espaço nos moldes pretendido, utilização que decorrerá a partir das 

17h30 e terá uma duração de cerca de duas horas. Contudo, o Regulamento do CADES, no artigo 7º , define que 

os espaços exteriores poderão ser cedidos em situações excecionais e devidamente justificadas  a entidades 

singulares ou coletivas mediante pagamento de 35 euros por cada dia de utilização.  

Considerando a excecionalidade da atividade proposta e as fundamentações invocadas,  e considerando 

também que o Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais , no artigo 8º, prevê a possibilidade de, 

mediante deliberação da Câmara Municipal,  conceder isenções em algumas situações identificadas, nas quais 

este pedido se poderá integrar, sugere-se que possa ter lugar a isenção do pagamento relativa à utilização do 

espaço exterior do CADES para realização da festa de final de ano dos alunos e educadora da sala de pré-escolar 

A da EB2,3 Abade Correia de Serra. 

À consideração do sr. Presidente para a necessária apreciação pelo órgão executivo.» 

 

 

 Deliberação  
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Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento da taxa de utilização 

do espaço exterior do CADES, para realização da festa de final de ano dos alunos e educadora da sala de pré-

escolar A da EB2,3 Abade Correia da Serra.------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. PROPOSTA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, 

PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023 e ANO CIVIL DE 2023 

Através de informação datada de 13 de junho do corrente ano, o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto 

e Juventude, refere que, no âmbito da sua política de desenvolvimento e promoção da qualidade de vida da 

população do Concelho, o Município de Serpa tem proporcionado apoios pontuais e anuais, de ordem financeira, 

logística e técnica, às associações e outras entidades do Concelho, para que possam promover e incrementar as 

suas atividades junto da comunidade local. 

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

Isenção ou Reduções - artigo 8º, ponto 2, propõem, para a época desportiva 2022/2023 (agosto de 2022 a julho 

de 2023) e ano civil 2023, a isenção de pagamento de taxas de utilização das instalações municipais, mais 

concretamente, cedência de espaços para treinos, competições e desenvolvimento de atividades a: 

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

desportiva (agosto de 2022 a julho de 2023) que integram ou venham a integrar o Conselho Municipal 

do Movimento Associativo; 

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

(2023) que integrem ou venham a integrar o Conselho Municipal do Movimento Associativo; 

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

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

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

 

A isenção referida tem por alvo as atividades promovidas pelas entidades referenciadas, no âmbito do seu plano 

de atividades ou de iniciativas pontuais. 

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

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta do Gabinete do Movimento 

Associativo, Desporto e Juventude, para isenção de pagamento de taxas de utilização dos equipamentos 

municipais, acima transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. ALTERAÇÃO N.º 4 AO ORÇAMENTO – RATIFICAÇÃO  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos eleitos do PS e Chega, nos termos do 

disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho, proferido 

pelo Sr. Presidente, respeitante à quarta alteração ao Orçamento da Câmara Municipal: 



                                                                                                                    Ata n.º 14 – 
22/06 

 
2022 

 

Pág. 5 

 

 
 

 

 



                                                                                                                    Ata n.º 14 – 
22/06 

 
2022 

 

Pág. 6 

 

 



                                                                                                                    Ata n.º 14 – 
22/06 

 
2022 

 

Pág. 7 

 

 

4. ALTERAÇÃO N.º 5 AO ORÇAMENTO E ALTERAÇÃO N.º 4 ÀS GOP DA CÂMARA MUNICIPAL  

De acordo com o artigo 33.º n.º 1, alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, com três abstenções dos eleitos do PS e Chega e os votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a 5.ª 

alteração ao Orçamento e 4.ª alteração às GOP da Câmara Municipal, conforme documentos que se anexam à 

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

 

 

5. REVISÃO N.º 2 AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  

De acordo com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) e 33º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos eleitos do PS e Chega e quatro 

votos a favor dos eleitos da CDU, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a seguinte revisão ao 

orçamento da Câmara Municipal: 

 



                                                                                                                    Ata n.º 14 – 
22/06 

 
2022 

 

Pág. 8 

 

 
 

 

 

 
 

 

6. AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE SEGURO - REFORMULAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, em 17 do corrente mês de junho, refere que, a 

Assembleia Municipal, em sua sessão realizada no passado dia 16 de março de 2022, deliberou, por maioria, 

aprovar a repartição dos encargos relativos à despesa inerente à Aquisição de Apólices de Seguro, da seguinte 

forma:  

 

 

 

 

 

 

(*) Isento Iva – art 9º, nº 28 do CIVA 

Entretanto, na sequência da nova contratação de Serviços de Mediação de Seguros, fomos alertados para a 

necessidade de rever o valor do procedimento, em alta, pelas seguintes razões: 

Ano Valor * 

2022 61.733,34€ 

2023 128.466,66€ 

2024 128.466,66€ 

2025 64.733.34€ 

TOTAL € 383.400,00 
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- Processo de transferência de competências para as autarquias locais, em particular na área da 

educação, com efeitos a 1 de abril e impacto muito significativo em termos de massa salarial, mas 

também no que respeita o património imobiliário; 

-  Posicionamento mais cauteloso das Seguradoras, decorrente das previsões de aumento da inflação, 

associado à taxa de sinistralidade do Município, nos ramos de Acidentes de Trabalho e Responsabilidade 

Civil; 

- Alargamento do âmbito do Seguro de Responsabilidade Civil, de forma a incluir os danos ambientais 

decorrentes de atos ou omissões dolosas; 

 

Assim, deverá submeter-se ao Órgão Executivo, como proposta para aprovação do Órgão Deliberativo, de 

acordo com as disposições na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, artigo 24º ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro 

e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a retificação da deliberação tomada em 

16/03/2022, para a seguinte repartição de encargos: 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Isento Iva – art 9º, nº 28 do CIVA 

 

De referir que aos montantes fixados em 2023, 2024 e 2025, serão acrescidos dos saldos apurados do ano que 

antecede. 

 

Importa acrescentar ainda que, apesar do aumento significativo do valor do procedimento, a aquisição do 

serviço decorrerá na modalidade de Concurso Público pelo que, pecando o valor por excesso, será naturalmente 

corrigido pela submissão à concorrência. 

 

A inscrição do cabimento no orçamento do corrente ano e inscrição nos seguintes, na classificação económica 

01030901, está subordinada à alteração, que irá estar presente na próxima reunião do Órgão Executivo.  

 

 Deliberação 

Face ao exposto, nos termos da alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, artigo 24º ambos da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, com três abstenções dos eleitos do PS e Chega e quatro votos a favor dos eleitos da CDU, retificar 

a deliberação proferida em 16 de março de 2022 e solicitar à Assembleia Municipal, autorização para a 

seguinte repartição de encargos:  

 

Ano Valor * 

2022 53.000,00€ 

2023 213.000,00€ 

2024 213.000,00€ 

2025 161.000,00€ 

TOTAL € 640.000,00 

Ano Valor * 

2022 53.000,00€ 

2023 213.000,00€ 

2024 213.000,00€ 

2025 161.000,00€ 
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 (*) Isento Iva – art 9º, nº 28 do CIVA 

 

 

 

7. PROPOSTA DE REGULAMENTO DE ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE SERPA 

Por deliberações tomadas pela Assembleia Municipal de Serpa, nas sessões realizadas nos dias 25 de fevereiro 

e 28 de abril de 2022, foi aprovado o modelo de estrutura orgânica do serviços municipais, bem como definido 

o numero máximo de unidades e subunidades orgânicas, nos termos do disposto no artigo 6º, do Decreto-Lei 

n.º 305/2009, de 23 de outubro, e da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procedeu à adaptação à 

administração local do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro. 

Procura-se, desta forma, ultrapassar as limitações impostas durante a última crise financeira, que obrigaram à 

reformulação da macroestrutura do Município de Serpa, reduzindo-se para menos de metade o número de 

unidades orgânicas que a constituíam, com prejuízo manifesto para a eficiência dos serviços e a celeridade das 

decisões. 

Superados os impedimentos legais, importa adaptar a estrutura às reais necessidades da Câmara Municipal, de 

forma a promover um percurso de crescimento e desenvolvimento, guiado por critérios de racionalidade 

organizacional.  

No mesmo sentido, procura-se dar resposta às exigências decorrentes do processo, em curso, de transferência 

de competências para as Autarquias Locais, na sequência da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, interveio o Sr. Vereador Tomé Panazeite começando por dizer que o município se tem 

manifestado sempre contra a transferência de competências, mas o objetivo do Governo era trazer essas 

competências para quem tem que tomar decisões, esteja mais perto da população e conheça melhor essa 

realidade. Apesar do pouco tempo que os eleitos tiveram para analisar o documento, dado que foi entregue na 

véspera da reunião, leu algumas passagens que seriam interessantes, como seja “Promover a participação dos 

cidadãos e dos agentes socioeconómicos do Município nos processos de tomada de decisão”, mas que não 

correspondem à verdade, a começar logo pelos vereadores da oposição, que nunca são previamente ouvidos, 

nem chamados a pronunciar-se na elaboração deste e de outros documentos estruturantes da autarquia. 

Quanto à participação dos cidadãos também não se tem verificado, pois o PS há vários anos que propõe a 

existência de um orçamento participativo e nunca a sua proposta foi aceite.  

Quanto ao principio do diálogo e o principio da eficácia, que tem por objetivo prestar às populações serviços 

que primem pela rapidez e qualidade da resposta, lembra que, sempre se debateram pela rapidez de resposta, 

mas a realidade é que sempre que a oposição coloca questões, solicita informação, as respostas são sempre 

demoradas.  

TOTAL € 640.000,00 
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Diz ainda que, da análise do documento, o que se destaca é a excessiva quantidade de chefias e na sua opinião, 

o que se precisava era de maior eficácia dos serviços. Se tudo o que consta do documento fosse executado, seria 

bom, mas nas ações praticadas, isso não transparece. ----------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais começou por dizer que, documentos desta natureza, pela sua extensão e 

importância, têm que ser entregues aos eleitos com maior antecedência, para uma melhor apreciação.  

 

 

 

 

De facto, neste momento, voltou a existir a possibilidade de se desdobrar e/ou aumentar o número de divisões, 

mas a Câmara de Serpa quase que passou para o teto máximo, com um excesso de chefias, e na sua opinião, 

precisamos mais de quem faça do que quem mande. Além disso, o aumento de chefias terá ainda um acréscimo 

de custos para a autarquia e para se executar, não seria preciso tanta chefia.  

Considerando o aumento de competências na área da educação e pela importância desta área, considera que a 

Juventude não deveria ter sido incluída nesta Divisão, deveria ser exclusivamente para a Educação.  

Considera ainda que falta neste documento o princípio do planeamento e dá como exemplo a situação atual, 

com diversas obras paradas, como a Rua dos Fidalgos e os passadiços do Pulo do Lobo. 

Em relação ao mencionado principio da participação e do diálogo, questiona como pensam coloca-los em 

prática, pois há alguns assuntos que, apresentados por eleitos do PS e aprovados em reunião da Câmara, como 

seja a criação do Conselho Municipal de Segurança, passados anos, ainda não foi dado prosseguimento ao 

assunto.  

Termina a sua intervenção, informando que os eleitos do PS irão votar contra o documento apresentado.  

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão, sobre a intervenção feita relativamente à descentralização de competências, diz 

que não é contra essa descentralização, mas sim contra a forma como está a ser feita, pois neste momento, 

estão a sobrecarregar as autarquias, sem o devido e atempado acompanhamento financeiro. 

Quanto ao regulamento de estrutura orgânica dos serviços do Município de Serpa, foi ontem entregue aos 

vereadores para apreciação e tomada de decisão na reunião de hoje. A ordem de trabalhos segue para os eleitos 

na sexta-feira anterior à reunião da Câmara e quando os vereadores pretendem que um documento seja incluído 

na ordem de trabalhos, tem que ser enviado para o Sr. Presidente até quinta feira e documentos desta natureza, 

como este Regulamento, continuam a ser enviados aos eleitos na véspera da reunião e não quer pensar que 

seja propositado, mas começa a ficar chateada com o facto de não ser dado o devido tempo aos eleitos para 

apreciação deste tipo de documentos.  

Face ao exposto, pelo facto de ter recebido tardiamente o regulamento, não irá pronunciar-se sobre o mesmo, 

e irá votar contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que não recusam a transferência de competências, mas sim a forma como ela está a ser 

feita, sem os necessários meios para as cumprir e deu o exemplo do Gabinete da Proteção Civil, que foi 

implementado e está em funcionamento e até agora, ainda não se recebeu a respetiva transferência financeira. 

Só agora o Governo decidiu ponderar sobre a forma como tem sido feita essa transferência de competências e 
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está a repensar o assunto. Contudo, sempre foi dito que, essa transferência de competências, já concretizada 

na área da educação, iria implicar uma alteração na estrutura orgânica.  

Em relação às obras que se encontram paradas, diz que nada tem a ver com falta de planeamento por parte da 

autarquia, tem a ver com os problemas existentes em todo o País, que descapitalizou as empresas e que não 

estão conseguindo cumprir os compromissos que assumiram.  

Quanto à Divisão da Educação e Juventude, considerou-se que fazia todo o sentido que a juventude ficasse junto 

da educação, pois começa-se logo a trabalhar com as crianças e jovens nas escolas e é uma forma de ir 

acompanhando o seu percurso escolar e também as atividades desenvolvidas fora do ambiente escolar.   

No que se refere aos cargos dirigentes, lembra que, por imposição legal, há alguns anos, a autarquia teve que 

agrupar vários serviços e diminuir o número de divisões, contudo, agora considerou-se que era conveniente 

voltar a trabalhar com os serviços mais separados, criando assim uma estrutura mais funcional.  

 

Interveio ainda o Sr. Vereador Carlos Alves, para também dizer que não se está contra a transferência de 

competências, mas sim contra a forma como o Governo tem imposto esse assunto às autarquias e acrescenta 

que, em relação à Proteção Civil, há um ano e meio que a Câmara aguarda pela correspondente transferência 

de verbas. 

Quanto à obra dos passadiços, diz que o processo foi devidamente tratado por parte da autarquia, e os técnicos 

que acompanham a obra são competentes, mas não temos culpa que as empresas tenham apresentado um 

orçamento muito baixo e não tenham conseguido cumprir. ------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Ao abrigo do artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, nos termos do disposto na alínea k), do 

n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto no artigo 7.º, do 

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, bem como do disposto na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a 

Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS e Chega e quatro votos a 

favor dos eleitos da CDU, aprovar o Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa, 

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

 

 

8. 2ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SERPA - 2022 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, do Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica:  

«Por deliberações tomadas pela Assembleia Municipal de Serpa, nas sessões realizadas nos dias e 25 de 

fevereiro e 28 de abril de 2022, foi aprovado o modelo de estrutura orgânica do serviços municipais, bem como 

definido o numero máximo de unidades e subunidades orgânicas, nos termos do disposto no artigo 6º, do 

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, e da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procedeu à adaptação 

à administração local do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro. 

Em conformidade, foi remetida a apreciação e deliberação da Câmara Municipal de Serpa, a proposta de 

Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa, que contempla as alterações aprovadas 

pela Assembleia Municipal. 
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Neste sentido e de forma a concluir o processo, importa proceder à alteração do Mapa de Pessoal do Município 

de Serpa, de forma a garantir a uniformidade com o Regulamento de Estrutura Orgânica e a plena eficácia 

daquele. 

No mesmo sentido e na sequência dos pedidos formulados por diversas unidades orgânicas em matéria de 

recursos humanos, propõem-se as seguintes alterações que resultam essencialmente, da verificação de 

necessidades que não se encontram suficientemente preenchidas e/ou que resultam de necessidades adicionais 

decorrentes do processo de transferência de competências iniciado pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. 

As alterações previstas são as seguintes: 

1 - Por força do Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa: 

1.1 - São criadas 4 unidades orgânicas adicionais (Divisões), que resultam: 

a) Da partição da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em três Divisões 

distintas, a saber: 

- Divisão de Administração Geral; 

- Divisão Financeira; 

- Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e Fiscalização; 

b) Da extinção do Gabinete de Ação Social e Educação e criação de duas Divisões novas, a saber: 

- Divisão de Ação Social, Habitação e Saúde; 

- Divisão de Educação e Juventude. 

1.2 – São criadas nove subunidades orgânicas e extinta a secção de Apoio Administrativo, do igualmente extinto 

Gabinete de Ação Social e Educação, a saber: 

- Secção de Protocolo; 

- Secção de Atendimento (DAG); 

- Secção de Património (DAG); 

- Secção de Expediente (DAG); 

- Secção de Apoio Administrativo (DRHAJF); 

- Secção de Parque Ambiental (DASU); 

- Secção de Apoio Administrativo (DUOT); 

- Secção da Academia Sénior (DEJ); 

- Secção de Apoio Administrativo (GMAD); 

2 - Por força das necessidades adicionais de recursos humanos: 

- 8 (oito) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Cantoneiro 

de Limpeza Urbana, para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 6 (seis) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Cantoneiro 

de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 8 (oito) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de Jardineiro, 

para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de Serviços Gerais, 

para a Divisão de Administração Geral; 

- 3 (três) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de Serviços Gerais, 

para a Divisão de Educação e Juventude; 
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- 1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior da área funcional de Psicologia, para a 

Divisão de Educação e Juventude; 

- 1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior da área funcional de Investigação Social 

Aplicada, para a Divisão de Educação e Juventude; 

- 1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior da área funcional de Engenharia Civil, para 

a Divisão Mobilidade e Obras Municipais. 

 

3 - Do que antecede, resulta a presente proposta de criação dos referidos lugares, melhor identificados no Mapa 

de Pessoal (parcial), que se anexa, justificados de acordo com os seguintes fundamentos: 

 

Grupo de 

Pessoal/ 

Carreira 

Área 

Funcional 

Lugares a 

tempo 

indeterm. 

Lugares a 

tempo 

determin. 

Justificações 

 

Assistente 

Operacional 

 

Cantoneiro 

de limpeza 

urbana 

  

8 

Para satisfação de necessidades transitórias na 

área de atuação da Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos, para fazer face às necessidades 

de reforço de pessoal para limpeza dos 

arruamentos, espaços públicos e edifícios, em 

resultado da alteração dos métodos de trabalho 

no âmbito da deservagem das vias públicas. 

Acrescem naturais necessidades acrescidas de 

limpeza e higienização de diversa natureza por 

força da pandemia de Covid-19. 

 

Assistente 

Operacional 

 

Cantoneiro 

de Recolha 

de 

Resíduos 

Sólidos 

Urbanos 

  

6 

Para satisfação de necessidades transitórias na 

área de atuação da Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos decorrentes da implementação 

experimental do Projeto PAYT/PAP, que se traduz 

no reforço de pessoal para recolha de resíduos 

urbanos porta a porta, reforço do sistema de 

recolha de plástico/cartão/vidro nas freguesias, 

recolha de RCD´s e recolha e tratamento de 

resíduos verdes. 

 

Assistente 

Operacional 

 

Jardineiro 

 

8 

 Necessidade de reforço dos recursos humanos da 

área funcional de jardineiro, conforme 

necessidade já identificada anteriormente, para 

dar resposta às necessidades de carácter 

permanente da Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos, promovendo-se a substituição de 

trabalhadores que se ausentaram por reforma ou 

cujos contratos de trabalho a termo certo irão 

caducaram, sem possibilidade de renovação 
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Assistente 

Operacional 

 

Serviços 

Gerais 

  

1 

Para satisfação de necessidades transitórias na 

área de atuação da Divisão de Administração 

Geral, considerando necessidade de reforçar os 

meios de limpeza e higienização dos edifícios e 

equipamentos municipais. 

 

Assistente 

Operacional 

 

Serviços 

Gerais 

 

3 

 Para satisfação de necessidades permanentes  na 

área de atuação da Divisão de Educação e 

Juventude, para garantir o regular funcionamento 

dos estabelecimentos escolares envolvidos, para 

prolongamento de horário das escolas do pré-

escolar e fornecimento de refeições e ainda zelar 

pela limpeza, conservação e boa utilização das 

instalações abrangidas, bem como do material e 

equipamento didático necessário ao 

desenvolvimento educativo 

 

Técnico 

Superior 

 

Psicologia 

 

  

1 

Para satisfação de necessidades transitórias no 

âmbito da atividade da Divisão de Educação e 

Juventude, em resultado do volume de trabalho 

previsível na sequência do processo de 

transferência de competências na área da 

educação para as autarquias locais. 

 

Técnico 

Superior 

 

Investigaçã

o Social 

Aplicada 

  

1 

Para satisfação de necessidades transitórias no 

âmbito da atividade da Divisão de Educação e 

Juventude, em resultado do volume de trabalho 

previsível na sequência do processo de 

transferência de competências na área da 

educação para as autarquias locais. 

Técnico 

Superior 

Engenharia 

Civil 

 1 Para satisfação de necessidades transitórias de 

reforçar os recursos humanos com formação na 

área, na Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais, em resultado do volume de trabalho 

acumulado e das diversas intervenções em curso. 

 

Aproveita-se para retificar um mero erro de escrita, constante do Mapa de Pessoal em vigor, relativamente à 

Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos para que, onde consta: 

Assistente Operacional 

Escolaridade obrigatória com formação ou exp. relevante 

(jardineiro) 
11 5 

Escolaridade obrigatória com formação ou exp. relevante 

canalizador) 
8 3 

 

Passe a constar: 



                                                                                                                    Ata n.º 14 – 
22/06 

 
2022 

 

Pág. 16 

 

Assistente Operacional 

Escolaridade obrigatória com formação ou exp. relevante 

(jardineiro) 
11 3 

Escolaridade obrigatória com formação ou exp. relevante 

canalizador) 
8 5 

 

4 - Foi solicitada a devida informação de cabimento à Unidade de Gestão Financeira, pelo documento interno 

nº 6506/2022. Considerando o impacto que as presentes alterações representam no Orçamento Municipal, 

procedeu-se à elaboração da respetiva proposta de revisão (Revisão n.º 2), que será presente e apreciada nas 

próximas reunião e sessão, da Câmara Municipal e Assembleia Municipal, respetivamente, previamente à 

presente informação. 

5 - Considerando que, nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea ccc), 

do n.º 1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal aprovar, manter ou alterar o Mapa de Pessoal do Município, propõe-se que a presente seja remetida 

à reunião da Câmara Municipal, para apreciação e posterior envio a reunião da Assembleia Municipal de Serpa, 

para deliberação.» 

 Deliberação  

Nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea ccc), do n.º 1, do artigo 

33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos eleitos do 

PS e Chega e quatro votos a favor dos eleitos da CDU, submeter à aprovação do Órgão Deliberativo, a segunda 

alteração ao Mapa de Pessoal do Município, de acordo com os documentos, que se anexam à presente ata, 

dela fazendo parte integrante.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. LICENÇAS DE RECINTO IMPROVISADO 

9.1. Ratificação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º75/2013, 

de 12 de setembro, ratificar os seguintes despachos, proferidos pelo Sr. Presidente, respeitantes ao 

licenciamento de recinto improvisado:  

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização 

Data do 
despacho  

Associação de 
Festas de Vale de 

Vargo 

Arraial de Verão, 
zona de lazer da 

Santinha 

8081 
2022.05.24 

Dias 10,11 e 
12 e 17, 18 e 
19de junho 

2022.06.09 
 

Comissão de Festas 
de Ficalho  

Abertura do bar da 
Comissão de Festas, 
com realização de 

bailes e outras 
atividades 

8972 
2022.06.08 

Dias 16, 18, 
19,25 e 26/06 

2022.06.14  

 

 

9.2. Associação de Festas de Vale de Vargo – Doc. 8081 de 24 de maio 
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Através de informação datada de 27 de maio do corrente ano, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, referem que a Associação de Festas de Vale de Vargo pretende a emissão de licença 

para recinto improvisado, para a realização de “Arraial de Verão”, no espaço público na Zona de Lazer da 

Santinha, em Vale de Vargo, em todos os fins-de-semana de junho, com início às 16h00 e término às 4h00 do 

dia seguinte, para angariação de fundos. 

É apresentada declaração da Junta de Freguesia, autorizando a realização do evento, naquele local e nos 

períodos pretendidos. 

 

De acordo com o DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09, no seu artigo 

14.º e seguintes, verifica-se que, face ao evento, o pedido foi instruído com os elementos necessários, com 

exceção dos seguintes elementos: 

- Plano de evacuação (no entanto trata-se de um recinto em espaço aberto); 

- Fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 15.º 

do DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09; 

- Descrição da área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, instalações 

sanitárias, planta com disposição dos equipamentos e demais atividades. 

 

De referir, que a aprovação da licença deverá respeitar o exposto nos pontos 1 e 2 do artigo 16º, Dec-Lei n.º 

309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29-09, ou seja, prevê-se o 

pagamento da taxa devida para o período de duração do evento e só depois a entidade licenciadora analisa o 

pedido e sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente no que 

respeita a condições higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias sobre o despacho de 

aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

Segundo o ponto 2, do referido DL, o despacho de aprovação constitui licença de funcionamento. 

 

Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a emissão da mesma, mediante a apresentação de fotocópia 

da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 15.º do DL 309/02, 

de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09; 

Mais se informa que o pedido em causa deverá ser presente a reunião de câmara. 

 

Em informação datada de 8 do corrente mês de junho, a responsável pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento 

do Território, solicita o despacho de deferimento do Sr. Presidente, para os fins de semana de 10,11 e 12 e 17,18 

e 19, sendo posteriormente remetido à Câmara Municipal, para ratificação. --------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença de recinto improvisado, para 

o arraial, nos dias 24, 25 e 26 de junho, mediante a apresentação de fotocópia da apólice do seguro de 

responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 15.º do DL 309/02, de 16/12, com as 

alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

9.3. Comissão de Festas de Pias – Doc. 8385 de 2022.05.30 
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Em 30 de maio do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, emitiu a seguinte 
informação: 
 
«A Comissão de Festas de Pias pretende a emissão de licença para recinto improvisado, para a realização das 
festas dos Santos populares, no espaço exterior da Escola do Ribeirinho, sito na Rua Dr. António José de Almeida, 
nos dias 11, 13, 23, 25 e 28 de junho, entre as 21h00 e as 6h00 do dia seguinte. 
 
É apresentada declaração da Junta de Freguesia de Pias, autorizando a realização do evento, naquele local e nos 
períodos pretendidos. 
 
De acordo com o DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09, no seu artigo 
14.º e seguintes, verifica-se que, face ao evento, o pedido foi instruído com os elementos necessários, com 
exceção dos seguintes elementos: 
- Plano de evacuação (no entanto trata-se de um recinto em espaço aberto); 
- Fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 15.º 
do DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09; 
- Descrição da área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, instalações 
sanitárias, planta com disposição dos equipamentos e demais atividades. 
 
De referir, que a aprovação da licença deverá respeitar o exposto nos pontos 1 e 2 do artigo 16º, Dec-Lei n.º 

309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29-09, ou seja, prevê-se o 

pagamento da taxa devida para o período de duração do evento e só depois a entidade licenciadora analisa o 

pedido e sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente no que 

respeita a condições higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias sobre o despacho de 

aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

Segundo o ponto 2, do referido DL, o despacho de aprovação constitui licença de funcionamento. 

Face ao exposto, coloca-se à consideração superior a emissão da mesma, mediante a apresentação de fotocópia 

da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 15.º do DL 309/02, 

de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09; 

Mais se informa que o pedido em causa deverá ser presente a reunião de câmara. 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença de recinto improvisado, para 

a realização da festa dos Santos Populares, nos dias 23, 25 e 28 de junho, mediante a apresentação de 

fotocópia da apólice do seguro de responsabilidade civil e acidentes pessoais, referida no n.º 4 do artigo 15.º 

do DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09. ------------------------ 

 

 

10. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 

PROPOSTA DE ABERTURA DE CANDIDATURAS PARA O ANO LETIVO 2022/2023 

Através de informação datada de 6 do corrente mês de junho, o Gabinete de Ação Social e Educação, refere que, 

para cumprimento das competências do Município no âmbito da Ação Social Escolar para os alunos do 1º ciclo 

do ensino básico, posicionados nos escalões 1 e 2 do Abono de Família, designadamente na atribuição de auxilio 

económico para apoio a alimentação, alojamento e material escolar, conforme estipulado nos Decretos-Lei 339-

A/84, de 28 de Dezembro e 55/2009, de 2 de Março, regulados pelo Despacho 8452-A/2015, de 31 de Julho e 

com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 7255/2018 de 31 de Julho e Decreto-Lei 21/2019, de 30 de 
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janeiro, propõem que a receção das candidaturas para o ano letivo 2022/2023 decorra entre 27 de junho e 12 

de agosto, conforme formulário que anexam e de acordo com os seguinte procedimentos, adotados no ano 

anterior: 

 

«Para abertura das candidaturas aos auxílios económicos para os alunos do 1º ciclo do ensino Básico propõem-
se os seguintes procedimentos: 
 
1– Informação às Juntas de Freguesia 

Proposta de redação para email a remeter para a Junta de Freguesia de Brinches; Pias e VV Ficalho e União de 
Freguesias de VNSBento/Vale de Vargo: 
 
“Assunto: Abertura de candidaturas para atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino 
básico – apoio para refeições e material escolar – ano letivo 2022/2023 
 

Para cumprimento das competências dos municípios em matéria de Ação Social Escolar para apoio aos alunos 
do 1º ciclo ensino básico, designadamente alimentação, alojamento e auxílio económico para aquisição de 
material escolar, de acordo com o estipulado no Despacho nº 7255/2018 de 31 de julho, com as alterações 
introduzidas com o Decreto-Lei 21/2019, de 30 de janeiro, vai decorrer entre 27 de junho e 12 de agosto de 2022, 
o período de candidaturas para os alunos posicionados nos escalões 1 e 2 do Abono de Família, para o ano letivo 
2022/2023. 
 

Face ao atual contexto pandémico e, por forma a facilitar a inscrição das crianças residentes nas freguesias, 
vimos junto de V. Exª. solicitar colaboração para que seja efetuado na vossa Junta de Freguesia, a receção de 
candidaturas, de acordo com o formulário em anexo. 

 
As referidas candidaturas deverão ser acompanhadas obrigatoriamente da declaração do escalão do abono de 
família, emitido pela Segurança Social ou pelo serviço competente no caso da Função Pública e, remetidas para 
o Serviço de Educação desta Câmara Municipal para o email: gase@cm-serpa.pt. 
 
Para divulgação da medida, solicitamos uma resposta da vossa parte, com a maior brevidade. 
 
2 – Informação ao Setor de Atendimento ao Público (cópia deste documento); 
 
3 – Informação aos Agrupamentos de Escolas 1 e 2, com a seguinte proposta de redação: 
“Assunto: Abertura de candidaturas para atribuição de auxílios económicos aos alunos do 1º Ciclo do Ensino 
Básico – apoio para refeições e material escolar – ano letivo 2022/2023 
 
Informa-se que no cumprimento das competências da Câmara Municipal no âmbito da Ação Social Escolar para 
apoio aos alunos do 1º ciclo ensino básico, designadamente alimentação, alojamento e auxílio económico para 
aquisição de material escolar, de acordo com o estipulado nos Decretos-Lei 339-A/84, de 28 de Dezembro e 
55/2009, de 2 de Março, regulados pelo Despacho 8452-A/2015, de 31 de Julho e com as alterações introduzidas 
pelo Despacho nº 7255/2018 de 31 de Julho e Decreto-Lei 21/2019, de 30 de janeiro, estão abertas as 
candidaturas entre 27 de junho e 05 de agosto, para atribuição de Auxílios Económicos aos alunos do 1.º Ciclo, 
posicionados nos escalões 1 e 2 do Abono de Família, para o ano letivo 2022/2023. 
 
As referidas candidaturas deverão ser efetuadas no Setor de Atendimento ao Público da Câmara Municipal de 
Serpa, mediante marcação prévia pelos telefones 284 540 100 ou 284 540 101, em formulário próprio, com a 
entrega da declaração do escalão do abono de família, emitido pelaSegurança Social ou pelo serviço competente 
no caso da Função Pública, ou nas Juntas de Freguesia de Brinches, Pias, Vila Verde de Ficalho, União de Freguesia 
de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo e Centro de Atendimento de A-do-Pinto. 

mailto:gase@cm-serpa.pt
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Em anexo cópia do formulário de inscrição.” 
 
 
4 - Divulgação pelo SICI nos meios institucionais do Município a informar: 
“Informa-se que no cumprimento das competências da Câmara Municipal no âmbito da Ação Social Escolar para 
alunos do 1º ciclo ensino básico, designadamente alimentação, alojamento e auxílio económico para aquisição 
de material escolar, de acordo com o estipulado nos Decretos-Lei 339-A/84, de 28 de Dezembro e 55/2009, de 2 
de Março, regulados pelo Despacho 8452-A/2015, de 31 de Julho e com as alterações introduzidas pelo Despacho 
nº 7255/2018 de 31 de Julho e Decreto-Lei 21/2019, de 30 de janeiro, informa-se que estão abertas as 
candidaturas entre 27 de junho e 12 de agosto, para atribuição de Auxílios Económicos aos alunos do 1.º Ciclo, 
posicionados nos escalões 1 e 2 do Abono de Família, para o ano letivo 2022/2023. 
 
As referidas candidaturas deverão ser efetuadas no Setor de Atendimento ao Público da Câmara Municipal de 
Serpa, mediante marcação prévia pelos telefones 284 540 100 ou 284 540 101, em formulário próprio, com a 
entrega da declaração do escalão do abono de família, emitido pela Segurança Social ou pelo serviço competente 
no caso da Função Pública, ou nas Juntas de Freguesia de Brinches, Pias, Vila Verde de Ficalho, União de Freguesia 
de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo e Centro de Atendimento de A-do-Pinto.»  
 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de receção das candidaturas, 
entre 27 de junho e 12 de agosto e com os respetivos procedimentos, acima enunciados. ------------------------- 
 

 

11. REDE DE VIGILÂNCIA DE VETORES – PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO  

Em informação datada de 7 do corrente mês de junho, o Serviço de Ambiente e Limpeza Urbana, informa que a 

ULSBA propõe à Câmara Municipal, a renovação do protocolo de colaboração, aprovado em reunião do Órgão 

Executivo de 17 de agosto de 2016.  

O novo Protocolo de Colaboração é relativo ao período 2022-2026, e as atividades de monotorização previstas 

são semelhantes ao anterior protocolo. Informam ainda, que a cerimonia formal de assinatura do protocolo nas 

instalações da ULSBA está prevista para dia 23 de junho. 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do seguinte protocolo de cooperação, 

a celebrar com a ULSBA: 

 

 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO -  REDE DE VIGILÂNCIA DE VETORES  

«Entre  
A Unidade Local  de  Saúde do Ba ixo  A lentejo,  EPE  (doravante des ignada abreviadamente por ULSBA,  
EPE),  s i ta  na  Rua  Dr.  António Fernando Covas  L ima,  7801 -849 Beja,  representada pela  Senhora  
Presidente do Conselho de Admin istração  Dra.  Mar ia  Conceição Marga lha  
E  
A Unidade de Saúde Públ ica  da Un idade Local  de  Saúde do Baixo Alentejo ,  EPE (doravante  des ignada 
abreviadamente por USP da ULSBA,  EPE) ,  s i ta  na Rua  Ra inha  Dona Amél ia ,  7800 -514 Beja,  
representada pelo Senhor Coordenador da U n idade Dr .  Már io  Jorge Santos  
E  
O Municíp io  de Al justre l  (doravante  des ignado  por CM de A l just re l) ,  s i to  na  Aven ida  1 .º  de Maio,  
7600 -010 Al justrel ,  representado pelo  Senhor Pres ident e Car los Miguel  Castanho Espada  
E  
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O Munic íp io  de A lmodôvar (doravante designado por CM de Almodôvar) ,  s i to  na Rua Serpa Pinto,  
7700 -081 Almodôvar,  representado pelo Senhor  Presidente António  Manuel  Ascensão Mestre Bota  
E  
O Municíp io  de Alvi to  (doravante  designado  por CM de Alv ito ) ,  s i to  no  Largo  do  Relóg io n.º  1,  7920 -
022 A lvi to,  representado pelo Senhor Pr es idente José Manuel  Carva lho Penedo Mart ins E f igénio   
E  
O Munic íp io  de Barrancos (doravante designado por CM de Barrancos) ,  s i to  na Praça do Munic íp io,  
2,  7230 -030 Barrancos,  representado pelo Senhor Pres idente Leonel  Caçador Rodr igues  
E  
O Municíp io  de Be ja  (doravante des ignado por  CM de Beja ) ,  s i ta  na Praça da Repúbl ica,  7800 -427 
Beja,  representado pelo  Senhor Pres idente,  Pau lo Jorge Lúc io  Arsénio  
E  
O Municíp io  de Castro Verde (doravante  des ignado por CM de Castro  Verde),  s i to  na Praça  do  
Municíp io,  7780-217 Cast ro Verde,  representado pelo Senhor Presidente,  António José Rosa  de 
Br ito  
E  
O Municíp io  de Cuba (doravante  designado por  CM de Cuba),  s i to  na  Rua Serpa  Pinto,84  -  7940-172 
Cuba,  representado pelo Senhor Pres idente,  João Manuel  Casaca Português  
E  
O Municíp io  de Ferre ira  do A lentejo  (doravante  designado por CM de Ferreira  do Alentejo) ,  s i to  na 
Praça Comendador In fante Passanha,  5,  7900 -571 Ferrei ra  do Alentejo,  representado pelo Senhor  
Presidente,  Lu ís  António  Pita  Ameixa  
E  
O Municíp io  de Mértola  (dor avante des ignado  por CM de Mérto la ) ,  s i to  na  Praça Luís  de  Camões,  
7750 -329 Mérto la,  representado pelo  Senhor Pres idente,  Már io  José Santos Tomé  
E  
O Municíp io  de Moura (doravante  des ignado  por CM de Moura),  s i to  na Praça Sacadura Cabral ,  
7860 -207 Moura,  representado pelo Senhor Presidente,  Á lvaro José Pato Azedo  
E  
O Munic íp io  de Our ique (doravante designado por CM de Ourique),  s i to  na Avenida 25 de Abri l ,  26,  
7670 -250 Our ique,  representado pelo  Senhor Pres idente,  Marcelo David  Coelho Guerreiro  
E  
O Munic íp i o  de Serpa (doravante des ignado por CM de Serpa),  s i to  na Praça da Repúbl ica,  7830 -389 
Serpa,  legalmente representado pelo Senhor Presidente,  João Franc isco  Ef igénio Pa lma  
E  
O Munic íp io  de V id iguei ra  (doravante designado  por CM de Vid igueira ) ,  s i to  na Praç a da Repúb l ica ,  
Edif íc io  dos Paços do Concelho,  7960 -225 Vid igueira,  representado pelo Senhor Presidente,  Rui  
Manuel  Serrano  Raposo  
Cons iderando que:  
 

A.  A ULSBA,  EPE,  no âmbito das suas competênc ias e atr ibu ições garante a  necessár ia  
cooperação e  art icu lação  com inst itu ições  públ icas relevantes  para  a  saúde,  com part i lha e 
d ivulgação de informação e conhecimento,  garant indo junto das respet ivas un idades  
funcionais  do Departamento  de Cu idados  de Saúde Pr imár ios e  do Hosp ita l  de referência  da  
sua área geodemogr áf ica,  a  d isponib i l idade de meios  logíst icos,  técnicos  e  f inanceiros 
necessár ios  à  prossecução dos vár ios programas;  

B.  A USP da ULSBA,  EPE  tem como atr ibuição  v ig iar  a  saúde da popu lação da sua área 
geodemográf ica  e monitor izar  os fatores de r i sco suscet ívei s  de  d iminuírem a  saúde das  
mesmas.  A vig i lância  de vetores  de doenças está  aqui  inc lu ída,  tornando -se necessár io  a  sua  
ident i f i cação  e deteção dos  microrganismos por  eles veicu lados  como é  o  caso dos  
artrópodes vetores (mosquitos,  carraças e f lebótomos)  a gentes de doença existentes no Pa ís  
e a  v ig i lânc ia  ep idemio lógica de doenças  transmit idas  por  estes ;   

C.  As Câmaras  Munic ipa is  têm como competências mater ia i s:  
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i .  Apoiar  at iv idades de natureza soc ia l ,  cu ltural ,  educat iva,  desport iva,  recreat iva ou 
outra de inter esse para o  municíp io,  inc lu indo aquelas que contr ibuam para a  
promoção da saúde e prevenção das doenças;   

i i .  Colaborar  no apoio a  programas e projetos de interesse munic ipa l ,  em parcer ia  com 
ent idades da  admin istração central .  

E  atendendo a  que:   
a)  Compete aos  serv iços de saúde púb l ica  “Promover  o  reforço do s i stema de vig i lância  de 

vetores  de modo a garant ir  a  apl icação de armadi lhas adequadas para vetores  nat ivos e  
invasores”,  conforme estabelec ido no Plano Nacional  de Prevenção e Contro le de Doença s  
Transmit idas por  Vetores da D ireção Gera l  da Saúde,  pub l icado pela  Le i  n .º  4/2016,  de 29  
de fevereiro;   

b)  Ta is  competências  são  corroboradas  e  reforçadas  transversa lmente a  n ível  de outros  
programas nacionais,  como por exemplo  na  Estratégia  Nac iona l  de  Adaptação às  Alterações  
Cl imát icas (ENAAC 2020) –  Setor  Saúde,  publ icado pelo Despacho n .º  6234/2016,  de 11 de 
maio ;   

c)  Importa reforçar  as redes de v ig i lânc ia  entomológica no terr itór io  nac ional ,  em espec ia l  no 
domínio do cumpr imento do  Regu lamento  Sanitár io  In ternacion al  (RSI ) ,  publ icado em Diár io  
da Repúbl ica  1ª  Sér ie,  nº 16,  de 23 de janei ro  de 2008,  sobre  vig i lância  entomológica  em 
portos,  aeroportos e outros pontos de entrada,  locais  pr iv i legiados para os processos  de 
invasão e estabelec imento de espécies exót icas  i mportadas;   

d)  Foi  assinado o acordo b i lateral  não  normativo de cooperação entre o  Min istér io  da  Saúde 
da Repúbl ica  Portuguesa e o  Ministér io  da Saúde,  dos Serviços Soc ia is  e  Igua ldade do Reino  
de Espanha  no  domín io da Saúde Púb l ica  nas  áreas  de v ig i lânc ia  ambiental ,  entomológica ,  
epidemiológ ica e de invest igação  das doenças t ransmit idas por  vetores em 2017;   

e)  O pro jeto REVIVE –  Rede de Vigi lânc ia  de Vetores,  é um projeto de âmbito nac iona l ,  que 
resu lta  de um protoco lo  ce lebrado entre as Admin ist rações Reg io na is  de Saúde,  a  Di reção -
Gera l  da Saúde e o  Inst ituto Nacional  Dr.  R icardo Jorge/Centro  de Estudos de Vetores  e  
Doenças In fec iosas (CEVDI/ INSA,  IP ) ;  

f )  Os art rópodes hematófagos são responsáveis  por  inúmeros surtos de doenças nos sere s  
humanos,  sendo necessár io  ident i f icar  as espécies de vetores ex istentes em d iferentes 
regiões  para serem detetados,  atempadamente,  var iações em abundânc ia  e sazona l idade nas  
populações de artrópodes hematófagos,  assim como possíve is  int roduções de novas  espécies  
vetores/invasora s de mosqu itos  e carraças,  inclu indo  o estado das espéc ies invasoras já  
introduzidas comos os mosqu itos  Aedesaegypt ina Madeira  e  Aedesa lbop ictus  no Cont inente.  
É ,  a inda,  importante ident i f i car  os art rópodes in fetados e ident i f icar  a  ocorrênc ia  de surtos 
em seres humanos,  o  que impl ica  a  implementação de d ispos i t ivos de v ig i lânc ia  
epidemiológ ica,  entomológ ica e ambienta l ,  no  âmbito  da medicina humana e em eventua l  
colaboração com a medicina  veter inár ia;  

g)  A experiência  p i lo to de colaboração com as Câmaras Muni c ipa is  de Barrancos,  Mérto la  e  
Serpa  em 2016 obteve bons  resul tados,  no que à  part ic ipação  e  envolv imento  da  comunidade 
e da  co laboração inst itucional  d iz  respeito ;   

h)  Foram já  rea l izados protoco los com as Câmara Municipais  de  A l just re l ,  Almodôvar,  Alvi to,  
Barrancos,  Cast ro Verde,  Ferre ira  do Alentejo,  Mérto la,  Moura,  Our ique,  Serpa  e  V id iguei ra ;   
 
Ass im,  tendo  em cons ideração o  supra  exposto ,  a  ULSBA,  EPE,  a  USP  da ULSBA,  EPE  e as 
Câmaras Munic ipais  de Al justrel ,  A lmodôvar,  A lvi to,  Barrancos,  Beja,  Cast ro  Ve rde,  Cuba,  
Ferrei ra  do  A lentejo ,  Mérto la,  Moura ,  Our ique,  Serpa  e  Vid igueira  consideram de muito  
interesse  promover  a  cooperação técn ica ,  c ient í f i ca  e  humana inter inst i tuciona l ,  pe lo  que é  
l i vremente e de boa -fé  que ce lebram o presente  protoco lo de coopera ção,  que se rege pelas 
segu intes c láusulas :________________________________________________________  

 
Cláusula  1.ª  

(Objeto  do Protocolo )  
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1 –  O presente Protocolo v i sa  estabelecer  uma parcer ia  entre a  ULSBA,  EPE,  a  USP da ULSBA,  EPE e  
as Câmara Munic ipa is  d a  área geodemográf ica  da  ULSBA,  EPE,  doravante designadas por  CM,  
tendo em vista  a  concret ização  dos segu intes objet ivos:   

a)  Colaborar  na  invest igação  sobre  os agentes  de t ransmissão denominados  de vetores  
(mosqui tos,  carraças e f lebótomos) ;   

b)  Garant ir  a  moni tor ização e v ig i lânc ia  da at ividade dos  vetores de transmissão;   
c)  Preven ir  a  propagação  dos  vetores  at ravés de ações  de sensib i l ização e  combate para  a  sua 

el iminação;   
d)  Contr ibuir  para  a  preparação  de p lanos de cont ingênc ia  que tenham como objet ivo  min imiza r  

impactos negat ivos decorrentes de eventua l  int rodução e insta lação de mosqu itos invasores;   
e)  Ident i f i car  áreas terr itor ia is  de  r i sco ,  def in ir  zonas  pr ior itár ias para  a  v ig i lância  e  med idas  

espec ia is  de  intervenção;   
f )  Art icu lar  com ent idades púb l icas e dese nvolver  parcer ias educat ivas  sobre as doenças  

humanas de t ransmissão vetor ia l .   
2  –  São a inda objet ivos espec íf icos do REVIVE:   

a)  Vigiar  a  at ividade de artrópodes hematófagos,  caracter izar  as espécies e a  ocorrênc ia  
sazona l  em lo ca is  previamente selecionados ;   

b)  Ident i f i car  agentes patogénicos importantes em saúde púb l ica  t ransmit idos por  estes  
vetores;   

c)  Emit ir  avisos para a  adequação das medidas de controlo ,  em função da dens idade dos  
vetores  e  do n ível  de in feção.   

3  –  No  âmbito  do  REVIVE ,  devem ser  implement ados  d isposi t ivos  de v ig i lância  mult id isc ip l inar,  quer  
a  n ível  humano,  quer entomológ ico ,  inclu indo colheitas de artrópodes  hematófagos (mosqu itos,  
carraças e f lebótomos),  com co locação de armadi lhas e outro t ipo de co lhei tas em locais  pr ior itár ios  
de r i sc o.   

Cláusula  2.ª  
(Obrigações  da ULSBA,  EPE)  

1 –  A  part ic ipação da ULSBA,  EPE,  cons ist irá  em acompanhar as ações  desenvo lvidas no  âmbito do  
programa REVIVE,  e adotar  as medidas necessár ias face às in formações fornecidas no contexto de 
vig i lância  vetor ia l ,  d i sponib i l i zando os meios  logíst icos ,  técnicos e  f inanceiros  necessár ios à  
prossecução do programa,  compet indo - lhe os seguintes encargos:   

a)  Despesas  re lac ionadas com a  formação  dos  prof iss iona is  da USP  da  ULSBA,  EPE ;  Aqu isição  
de mater ia l  e equipamento neces sár io  para a  rea l ização de colheitas,  acond ic ionamento e  
sua expedição;   

b)  Aquis ição de termómetros,  h igrómetros e equ ipamentos de georreferenciação;  Aqu is ição de 
iscos para  as armadi lhas  e outros  consumíveis ;   

c)  Aquis ição de equipamentos  de proteção  indiv idua l ;  Transporte  dos  artrópodes  hematófagos  
(mosqui tos,  carraças e f le bótomos)  a té  ao CEVDI/INSA,  IP  
 

Cláusula  3.ª  
(Obrigações  da USP da ULSBA,  EPE)  

1 –  Ceder às CM, a  t í tu lo  de emprést imo,  o  mater ia l  necessár io  às colhei tas de mosquitos,  
nomeadamente 1 armad i lha,  1  caço,  ovi traps ,  i scos,  equipamentos de proteção  ind ividual ,  copos  
coletores e bo let ins  de  colheita ;   
2  –  Garant i r  a inda formação  aos técnicos das CM afetos ao presente protocolo ;   
3  –  Va l idar  a  seleção  dos  loca is  de  co lhei ta  na área  geográf ica  de i n f luência  dos  concelhos  em 
função de zona s cons ideradas de maior  r isco ;   
4  –  P rovidenciar  o  envio  por  correio  dos espéc imes colh idos ao CEVDI/INSA,  IP ;   
5  –Submeter  os bo let ins  das  co lhei tas rea l izadas,  através do atual  s i stema de in formação (RedCap).   
6  –  E laborar  o  re latór io  anual  com os resultados  do REVIVE do concelho  e enviá - lo  poster iormente 
à  respet iva  CM.  
 

Cláusula  4.ª  
(Obrigações  da Câmara Munic ipa l)  
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1 –  Des ignar  o  prof i ss ional  que func ionará como focal  point ,  responsável  pela  d inamização  loca l  do  
programa;  
 
2  –  Suger ir  a  se leção dos  postos b io lógicos na área geográf ica  de in f luênc ia,  em função  de zonas  
consideradas de r i sco ;  
 
3  –  Proceder à  colheita  dos vetores nas d iversas  fases (ovos,  imaturos e adultos)  para ident i f i cação 
dos art rópodes hemató fagos (mosqui tos,  carraças e f lebótomos)  e deteção de agentes t ransmit idos  
com importânc ia  em saúde púb l ica ;  
3  –  Proceder  à  colheita/vigi lância  de  ar trópodes  vetores  em locais,  previamente se lec ionados,  para 
ident i f i cação  e deteção  de agentes in feciosos tr ansmiss íve is  que const ituam r i sco  para  a  saúde 
públ ica,  com especia l  incidência,  no per íodo de maio a  outubro;   
4  –  Colocar  e  recolher  quinzena lmente as  armadi lhas,  em cada  posto  b io lóg ico,  de  maio a  outubro  
ou sempre que se just i f i car ;   
5  –  Providenc iar  o  transporte das espéc ies  capturadas  e dos  respet ivos  bo let ins  de  colheita  a o 
Centro de Saúde do  concelho;   
6  –  In formar  a  USP  da  ULSBA,  EPE  sobre  qua isquer a lterações  ou  eventos decorrentes  da  ce lebração  
do presente protoco lo ;   
7  –  D ivulgar  junto  da  comuni dade,  in formação sobre  o  REVIVE  e  sobre  as  medidas  e ações  de  
sensib i l ização  e  combate à  int rodução e insta lação de mosquitos invasores;   
8  –  Apl icar  as medidas de saúde públ ica  que venham a ser  determinadas pela  USP da ULSBA,  EPE 
em matér ia  de prevenção e  contro lo dos vetores  de transmissão;   
9  –  Proceder  à  aqu isição  de uma armadi lha  de mosqu itos  adu ltos ,  de  acordo com as  caracter í st icas  
e especi f i cações def in idas pela  USP da ULSBA,  EPE ,  por  forma a  ot imizar  a  ut i l ização  e  
d isponibi l idade do equ ipamento.   
 

C láusula  5.ª  
(V igênc ia  do Protoco lo)  

O presente protoco lo vigora pelo prazo de 5 (c inco)  anos,  a  part ir  da data da sua assinatura ,  e  é  
renovado por per íodos de igual  duração,  a  menos que um dos  S ignatár ios  mani feste o  desejo de pôr  
f im à sua apl icação  ant es do termo da data de val idade.   
 
O presente protocolo é composto por 13 páginas e fo i  red ig ido em 15 exemplares,  f i cando cada uma 
das partes com um exemplar  de igual  valor.  
 
Be ja,  XX  de junho de 2022»  
 
 

 

12. PROPOSTA DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES – BAR DAS PISCINAS DE PIAS 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a seguinte proposta de protocolo, 

apresentada pelo Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, a celebrar com a Comissão de 

Festas de Pias, para a exploração do Bar das Piscinas de Pias: 

 

Protocolo de cedência de instalações 
Bar das Piscinas de Pias 

 
Primeiro Outorgante: 
João Francisco Efigénio Palma, Presidente da Câmara Municipal de Serpa e nessa qualidade representante do respetivo 
Município, pessoa coletiva número nº 501112049, com sede na Praça da República, em Serpa, conforme previsto no artigo 
35.º nº1 a) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com a redação em 
vigor. 
 
Segundo Outorgante 
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Manuel Ramalho Garrido, titular do cartão de cidadão 10121869, com residência na Rua do Prego, 22 7830-242 Pias, 
presidente da Direção da Comissão de Festas de Pias, contribuinte n.º 900735775 com sede na Rua do Passo, nº 3, em Pias 
e, nessa qualidade representante da respetiva associação. 
 
Entre os outorgantes acima indicados é celebrado o presente protocolo, ao abrigo do disposto no artigo 23.º nº 2 do 
Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, publicado no DR nº 06, de 09 de janeiro de 2020, 2ª Série e, 
de acordo com a deliberação de câmara, que aprovou o respetivo apoio pontual, proferida em reunião realizada em           
___/____/2022. 
É, livremente e de boa – fé, assinado o presente protocolo, que se rege pelas normas do regulamento ora identificado e, 
pelas seguintes cláusulas:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto 

1 - O presente protocolo, tem por objeto específico a cedência das instalações do bar das Piscinas de Pias, a título não 
oneroso, para a respetiva exploração, considerada apoio pontual para o desenvolvimento das atividades do Clube. 
2 - Ao presente apoio é atribuído o valor mensal de 150,00€ (cento e cinquenta euros). 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Âmbito 

A concessão de exploração do Bar visa assegurar o serviço de venda de alimentos já confecionados e de bebidas. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Prazo 

A cedência das instalações será efetuada no período verão de 2022, durante o período de funcionamento das Piscinas. 
 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
Obrigações do segundo outorgante 

Cabe ao segundo outorgante o cumprimento das seguintes obrigações e responsabilidades: 
a) Garantir o cumprimento das normas legais e regulamentares referentes ao funcionamento do estabelecimento de 
restauração e bebidas, nomeadamente normas de higiene e segurança; 
b) Responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de exploração inerentes à utilização negligente de todo o espaço 
cedido, incluindo danos de terceiros, devendo assegurar que as instalações cedidas se apresentem em boas condições de 
conservação; 
c) Responsabilidade pela correta utilização das instalações cedidas e dos equipamentos, correndo por sua conta as perdas 
e danos verificados por dolo ou negligencia do seu pessoal e ainda danos que os seus fornecedores provocarem nas 
instalações cedidas, ressalvado o desgaste normal de uma utilização cuidadosa e diligente; 
d) Responsabilidade pela manutenção e limpeza do espaço cedido, bem como do espaço envolvente ao estabelecimento, 
nomeadamente o espaço de esplanada e instalações sanitárias; 
e) Responsabilidade pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre segurança, higiene e saúde 
no trabalho relativamente a todas as pessoas empregadas, sendo da sua conta os encargos que daí resultarem; 
f) Obrigatoriedade de assegurar a exploração contínua do estabelecimento no decorrer do prazo estipulado para a 
cedência, salvo casos de força maior ou fortuito; 
g) Obrigatoriedade de praticar uma política de preços que não exceda o normalmente praticado em estabelecimentos 
congéneres; 
h) Garantir o cumprimento do serviço a prestar de acordo com os princípios de ética profissional, isenção, imparcialidade, 
zelo, competência, normas de higiene e segurança em vigor;  
i) Obrigatoriedade de entregar o espaço no termo contratualmente estabelecido, nos termos e condições em que o recebe, 
nomeadamente livre e desimpedido e em boas condições de higiene e limpeza; 
j) Obrigatoriedade de garantir o sigilo quanto a informações que tenha conhecimento, com os seus colaboradores, no 
relacionamento com a entidade adjudicante. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Obrigações do primeiro outorgante 
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Cabe ao Município de Serpa o acompanhamento e o controlo deste protocolo, assistindo-lhe o direito, de por si ou por 
terceiros fiscalizar e monitorizar a execução das ações. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

Omissões 
Os casos omissos ou, a prática de atos contrários ao disposto no presente protocolo, serão resolvidos em reunião de 
câmara, de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo ou legislação aplicável. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Período de vigência 

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e é válido até à concretização do programa a 
desenvolver, conforme prazo aqui indicado. 
 
Assim o outorgaram. 
O presente protocolo foi feito em 2 (dois) exemplares, que vão ser assinados pelas partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
Serpa, ___/junho de 2022 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

_________________________________ 
(João Francisco Efigénio Palma)          

O Segundo Outorgante 
 
 

______________________________ 
(Manuel Ramalho Garrido) 

 

 

13. PROPOSTA DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES – MOTO CLUBE V V FICALHO OS ZANGÕES 

DO CHANÇA 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a seguinte proposta de protocolo, 

apresentada pelo Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, a celebrar com o Moto Clube 

VV Ficalho Os Zangões do Chança, para a cedência de instalações do edifício adjacente ao Centro de Cultura 

e Multimédia de Vila Verde de Ficalho: 

 

Protocolo de cedência de instalações 
       Edifício adjacente ao Centro de Cultura e Multimédia de Vila Verde de Ficalho 

 
Primeiro Outorgante: 
Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830 – 389 em Serpa, contribuinte nº 501112049, 
representada pelo seu Presidente da Câmara, João Francisco Efigénio Palma, 
E 
 
 
Segundo Outorgante: 
O Motoclube V V Ficalho Os Zangões do Chança, com morada na rua do barranco, sn – 7830-642 Vila Verde de 
Ficalho, contribuinte nº 506 434 303, representada pelo seu presidente, Manuel Francisco Horta Senáculo; 
 
Com o objetivo de promover o desenvolvimento e dinamização sociocultural do concelho, a Câmara Municipal 
de Serpa tem dado particular atenção ao movimento associativo, nas suas diferentes áreas de intervenção. 
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A dotação dos agentes socioculturais de meios e estruturas adequados ao seu funcionamento e que possibilitem 
a prática de iniciativas e projetos de reconhecida utilidade cultural e social para a comunidade é, sem dúvida, 
uma responsabilidade conjunta das autarquias e dos próprios agentes. 
Neste sentido, o presente protocolo assume particular importância, ao contribuir para o estímulo da capacidade 
organizativa e de intervenção da entidade, numa lógica de reforço e proximidade da oferta cultural e recreativa 
junto da nossa comunidade. 
 Assim, é celebrado, livremente e de boa-fé, o presente protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: 
 

PRIMEIRA CLÁUSULA 
1 – A Câmara Municipal de Serpa cede, por empréstimo, aoMotoclube V V Ficalho Os Zangões do Chança, o 
edifício adjacente ao Centro de Cultura e Multimédia de Vila Verde de Ficalho, localizado no antigo Posto da 
Guarda Fiscal, sito Rua das Forças Armadas, em Vila Verde de Ficalho, para sede e desenvolvimento das suas 
atividades. 
 

SEGUNDA CLÁUSULA 
1 – O Motoclube V V Ficalho Os Zangões do Chança, é responsável pela gestão destas instalações, incluindo 
limpeza e manutenção; 
2 - Compromete-se o Motoclube V V Ficalho Os Zangões do Chançaa funcionar de acordo com os seus objetivos 
e a cumprir o enunciado em sede de Plano de Atividades, a apresentar anualmente a este município, 
colaborando com os outros agentes socioculturais e autarquias e integrando o Conselho Municipal do 
Movimento Associativo; 
3 – Deverá a associação explicitar de forma visível o apoio da câmara em todos os materiais de divulgação das 
iniciativas; 
4 – Não deverá a entidade utilizar os apoios concedidos para fins que não estejam estipulados no plano de 
atividades; 
5 – O Motoclube V V Ficalho Os Zangões do Chança colaborará dentro das suas possibilidades com o 1.º 
Outorgante em diversas iniciativas por este promovidas; 
6 - O desrespeito pelo estabelecido no presente protocolo justificará a cessação do mesmo. 
 

TERCEIRA CLÁUSULA 
1 – A Câmara Municipal de Serpa acompanhará a atividade desenvolvida e poderá intervir diretamente na gestão 
das instalações cedidas quando solicitado pelo Motoclube V V Ficalho Os Zangões do Chança ou sempre que tal 
situação se justificar. 
 

QUARTA CLÁUSULA 
1 – Este protocolo é válido por 1 (um) ano, a partir da data da sua assinatura, sendo automaticamente renovado 
desde que não seja denunciado por qualquer das partes, até um mês antes do término. 
2 – Os casos omissos neste protocolo, serão resolvidos por ambas as partes, de acordo com a regra do comodato. 
 

QUINTA CLÁUSULA 
Todas as convenções adicionais ou derrogatórias do presente protocolo, revestirão necessariamente a forma 
escrita. 
 
Assim o outorgaram. 
 
O presente protocolo foi feito em 2 (dois) exemplares, que vão ser assinados pelas partes, destinando-se um 
exemplar a cada uma delas. 
 
 
Serpa, ___ de junho de 2022 
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O Primeiro Outorgante                                                O Segundo Outorgante 
 
       __________________                                            ___________________ 
/João Francisco Efigénio Palma/                           / Manuel Francisco Horta Senáculo / 
 

 

14. PROJETO TERRITÓRIO HOSPITALÁRIO – CANDIDATURA TRANSFRONTEIRIÇA  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, datada de 14 do corrente mês de junho, emitida pela Divisão de 
Cultura e Património: 
 
“Projeto - PromociónRutadelTerritórioHospitalário 
Enquadramento 
O projeto acima enunciado resulta de uma candidatura transfronteiriça entre os municípios de Serpa, Moura, 
Aroche e Aracena, aprovada pela Junta da Andaluzia, no âmbito das subvenções para o fomento da cooperação 
transfronteiriça na Euroregião Algarve – Alentejo – Andaluzia.  
 

O objetivo passa pela consolidação da realização de ações de turismo cultural transfronteiriço centradas na 
história medieval comum, neste caso concreto, através da ligação à Ordem Religiosa e Militar dos Hospitalários, 
na sequência de outros projetos anteriores.  
O projeto incide na criação de um vídeo promocional bilingue (português, espanhol) com o objetivo de oferecer 
informação turística mais atualizada, para promoção da Rota do Território Hospitalário em diversos certames e 
eventos turísticos nacionais e internacionais, de divulgação dos recursos culturais e patrimoniais, com particular 
incidência no Festival Território Hospitalário e no património militar medieval dos municípios parceiros, bem 
como de outros recursos turísticos como a Natureza ou a Gastronomia.   
 
O vídeo incluirá a recriação de personagens históricas relacionadas com o tema dos Hospitalários, bem como 
vistas aéreas gerais e detalhes do património medieval de cada um dos parceiros e dos eventos promovidos por 
Serpa, Aroche e Aracena no âmbito do Festival Território Hospitalário (Feira Histórica de Serpa, Noite das Velas 
de Aroche, Mostra de Música Antiga de Aracena).  
O orçamento total do projeto é de 4.517,33€ (quatro mil quinhentos e dezassete euros e trinta e três cêntimos), 
dos quais 3.388,00€ (três mil trezentos e oitenta e oito euros) são financiados pela candidatura, cabendo uma 
comparticipação de 282,33€ (duzentos e oitenta e dois euros e trinta e três cêntimos) a cada parceiro, que terá 
de ser transferida para o Ayuntamiento de Aroche, como líder de projeto.  
 
Apreciação 
Submete-se à aprovação a transferência da verba correspondente à comparticipação da Câmara Municipal de 
Serpa, no montante de 282,33€ (duzentos e oitenta e dois euros e trinta e três cêntimos) para o Ayuntamiento 
de Aroche. 
Foi efetuado o cabimento com o número sequencial 26128.»  
 
 

 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência para o 
Ayuntamiento de Aroche, da verba correspondente à comparticipação da Câmara Municipal de Serpa, no 
montante de 282,33€ (duzentos e oitenta e dois euros e trinta e três cêntimos), no âmbito do projeto território 
hospitalário.  
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15. PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA ARRENDAMENTO DO BAR DO JARDIM MUNICIPAL 

ENG.º PULIDO GARCIA  

Através de informação datada de 15 do corrente mês de junho, o Serviço de Aprovisionamento e Contratação 

Pública, na sequência da denúncia, pela arrendatária, do contrato de arrendamento do Bar sito no Jardim 

Municipal Eng.º Pulido Garcia e de um primeiro procedimento que ficou deserto, propõe nova abertura de 

procedimento concursal para o efeito e apresentam à Câmara Municipal, as peças do Procedimento para 

Arrendamento do Bar sito no Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia – Caderno de Encargos, Programa de 

Procedimento e respetivos anexos – para efeitos de aprovação, nos termos da competência prevista no artigo 

33.º, n.º1, alínea ee) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 33.º, n.º1, alínea ee) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à abertura do procedimento para arrendamento do 

Bar do Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia, em Serpa e aprovar as respetivas peças do Procedimento - 

Caderno de Encargos, Programa de Procedimento e respetivos anexos, que constam de pasta anexa à presente 

ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PÚBLICO - ALIENAÇÃO DE LOTES DE TERRENO 

DESTINADOS A HABITAÇÃO  

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em informação datada de 15 de 

junho, refere que, considerando que existem lotes de terreno destinados a habitação disponíveis para venda 

nos loteamentos municipais da Zona Nascente, em Serpa (três lotes), no loteamento municipal de Santa Iria 

(cinco lotes) e em A- do -Pinto (um lote) e dado que se verifica a existência de pedidos para aquisição, propõem 

a abertura de procedimento público de modo a que todos os eventuais interessados possam ter conhecimento 

e concorrer. 

Ainda que a venda por hasta pública não seja o procedimento legal obrigatório para a venda de imóveis de valor 

inferior a 705,000€, por aplicação do disposto no artigo 33.º nº1 alínea g) e alínea h), do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, considera-se que, por respeito aos princípios gerais da atividade administrativa, da 

prossecução do interesse público e por respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos 

particulares, da igualdade, proporcionalidade, justiça, razoabilidade, imparcialidade, e transparência, previstos 

no Código do Procedimento Administrativo, e à semelhança de outros procedimentos anteriormente realizados, 

considera-se que deverá ser adotado o procedimento público. 

Assim, de harmonia com o previsto no artigo 33.º nº 1 g)do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades 

Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se 

que o órgão competente, câmara municipal, delibere sobre a aprovação de abertura de procedimento público 

para venda de lotes de terreno, no concelho de Serpa, destinados a habitação e aprove o Programa de 

Procedimento Público que identifica os lotes de terreno e as condições da respetiva alienação.  

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, e nos termos do artigo 33.º nº 1 g) Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 

câmara municipal, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de procedimento 

público para venda de lotes de terreno, no concelho de Serpa, destinados a habitação e aprovar o Programa 

de Procedimento Público, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ----------------------------- 
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17. DESTAQUE DE PARCELA DO PRÉDIO SITO NA RUA 25 DE ABRIL, S/N, EM VILA NOVA DE S.BENTO – 

REQUERENTE: NELSON ANDRÉ FIALHO CARMONA 

1 – Prédio original – prédio urbano sito na Rua 25 de Abril, S/N, em Vila Nova de São Bento, com a área total de 

1687,28 m2, com a matriz urbana n.º 3191, da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 5450/20210416 e seguinte composição: área 

descoberta de 1687,28 m2. e as seguintes confrontações: norte, Rua do Sul; sul, Rua 25 de Abril; nascente, Rua; 

poente, Francisco Beliza.  
Notas:  

- A área total do prédio acima descrita foi apresentada, pela técnica responsável, no âmbito do presente pedido de certidão de destaque 

de parcela, verificando-se que a área é inferior à área total do prédio registada na CRPSerpa de 1728,00 m2;  

- Encontra-se a decorrer a obra de construção de uma habitação, no prédio, cujo processo tem o n.º 03/2021/117, em nome de Nelson 

André Fialho Carmona, titulada com o alvará de licença de construção n.º 1/2022.  

 

2 – Parcela a destacar – parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 1029,40 m2 e seguinte 

composição: área descoberta de 1029,40 m2. e as seguintes confrontações: norte, Rua do Sul; sul, Rua 25 de 

Abril; nascente, prédio original; poente, Francisco Beliza.  

 

3 – Parcela restante – parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 657,88 m2 e seguinte 

composição: área descoberta de 657,88 m2. E as seguintes confrontações: norte, Rua do Sul; sul, Rua 25 de 

Abril; nascente, Rua; poente, prédio original.  

 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 31 de maio do 

corrente ano, 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 Vila Nova de São Bento, de acordo 

com o estabelecido no ponto 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, dado que é possível proceder-se a destaques de 

parcela dentro do perímetro urbano, desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com 

arruamentos públicos.  

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

- Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos aí referidos por 

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

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.os 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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18. DESTAQUE DE PARCELA DO PRÉDIO SITO NA RUA DAS CRUZES, N.º 25 EM SERPA – REQUERENTE: ANA 

RITA NOGUEIRA ESPARTEIRO 

1 – Prédio original: prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 

3674/20130313, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 2696, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria), descrito com Área Total de 360 m2, Área Coberta de 110 m2 e Área Descoberta de 250 m2, 

composto por “Rés-do-chão e quintal, destinado a habitação”, com as seguintes confrontações: Norte – Rua das 

Cruzes, Sul – Rua Dr. Eduardo Fernandes de Oliveira, Este – António Graça e Oeste – António Maria Pepe.  

 

2 – Parcela a destacar: parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a Área Total de 222 m2, Área Coberta 

de 40 m2 e Área Descoberta de 182 m2, destinado a Habitação, com as seguintes confrontações: Norte – 

Proprietária, Sul – Rua Dr. Eduardo Fernandes de Oliveira, Este – António Graça e Oeste – António Maria Pepe.  

 

3 – Parcela sobrante: parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a Área Total de 138 m2, Área Coberta 

de 28 m2 e Área Descoberta de 110 m2, destinado a Habitação, com as seguintes confrontações: Norte – Rua 

das Cruzes, Sul – Parcela a destacar, Este – António Graça e Oeste –António Maria Pepe.  

 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 30 de maio do 

corrente ano, 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, 

reunindo os requisitos do destaque de parcela, dentro do aglomerado urbano de Serpa, definidos no n.º 4 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, uma vez que se encontram 

isentos de licença os destaques de parcela dentro do perímetro urbano, desde que as duas parcelas resultantes 

do destaque confrontem com arruamentos públicos.  

De acordo com o definido nos n.ºs 6, 7, 8 e 9, do mesmo artigo:  

“6 — Nos casos referidos nos n.ºs 4, 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.  

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.ºs 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.  

8 — O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstos, da observância 

das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos municipais 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 (…).  

9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do destaque constitui 

documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada.” 
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19. PROPOSTA DE PREÇO PARA VENDA DO CD DO GRUPO CORAL E ETNOGRÁFICO DA ACADEMIA SÉNIOR 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, na sequência da aquisição, por parte da Câmara Municipal de Serpa, 

de 1000 exemplares do CD do Grupo Coral e Etnográfico da Academia Sénior de Serpa, pelo valor unitário de 1.78€ euros 

e num total de 1.783.50 euros (Iva Incluído), propõe-se a deliberação de reunião de câmara a venda destes Cd’s, na Casa 

do Cante, pelo preço final de 7.50€. 

 

Sugere-se que a receita resultante da venda dos mesmos possa reverter para a Câmara Municipal de Serpa, uma vez que a 

Academia Sénior e o Grupo Coral e Etnográfico da Academia Sénior de Serpa, não detêm entidade jurídica. 

 

Considerando que, do total de 1000 exemplares, foram oferecidos 50 CD’s a professores e membros do Grupo, propõe-se 

a reserva de 200 unidades para ofertas do município, e a disponibilidade de 750 exemplares para venda. 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de definição do valor de venda 

do CD do Grupo Coral e Etnográfico da Academia Sénior, pelo valor unitário de 7,50€ (sete euros e cinquenta 

cêntimos).  

 

 

20. PROCESSO DISCIPLINAR  

Procedeu-se à análise do Relatório Final e proposta de decisão, relativo ao processo disciplinar n.º 1/2022, o 

qual consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------  

 

Terminada a apreciação do assunto, procedeu-se à votação por escrutínio secreto, nos termos do artigo 55.º 

n.º3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, obtendo-se o seguinte resultado:  

 

 
Concordo com a aplicação da sanção disciplinar de Despedimento Disciplinar 
 

7 (sete)  
votos 

 

 
Não concordo com a aplicação da sanção disciplinar de Despedimento Disciplinar 
 

0 (zero) 
votos  

 

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

efetuada. 

 Deliberação  

Face à votação obtida e nos termos do n.º 4 do artigo 197.º e alínea d) do n.º 1 do artigo 180.º da Lei n.º35/2014, 

de 20 de junho, foi aplicada ao trabalhador André Nobre Salgueiro, a pena de despedimento disciplinar. ----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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21. ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE AUTÁRQUICO, PARA CONHECIMENTO 
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22. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 112, referente ao dia 21 de junho 

de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 3.244.887,91 (três milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, 

oitocentos e oitenta e sete euros e noventa e um cêntimos) e 66.927,13€ (sessenta e seis mil, novecentos e vinte 

e sete euros e treze cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais que começou por 

manifestar o seu agrado pela descentralização de espetáculos do Encontro de Culturas, que melhorou 

relativamente aos anos anteriores, pelo facto de se ter realizado em todas as freguesias e solicita que, quando 

se efetuar o balanço do evento, seja dado conhecimento dos custos totais envolvidos.  

Perguntou ainda para quando está previsto a execução do campo de jogos em Santa Iria e a celebração dos 

protocolos de delegação de competências para as Juntas/Uniões de Freguesia, procedimento habitual em cada 

inicio de mandato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que, só no final de julho ou agosto, será possível apurar os custos totais, depois do 

processamento de todas as faturas e ajudas de custos dos funcionários envolvidos nestas atividades.  

Refere ainda que foram colocados em Santa Iria, os balneários aquando da realização do trail e a autarquia está 

a solicitar propostas para a conclusão do campo de jogos.  

Em relação ao protocolo de delegação de competências, informa que já se realizaram reuniões com algumas 

juntas de freguesias, faltando analisar o assunto com Serpa, Brinches e Vila Verde de Ficalho. ---------------------- 

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite pergunta para quando está previsto a construção de um campo de jogos na 

Escola Abade Correia da Serra.  

Gostaria também de saber o ponto de situação do processo da munícipe de Santa Iria, que expôs na reunião da 

Câmara de 11 de novembro do ano passado e também em 9 de dezembro, que tinha sido solicitado apoio no 

âmbito do PMARCHS para a reparação da sua habitação. Segundo a requerente, a sua situação continua na 

mesma.  

Refere que, numa reunião da Câmara realizada em março, abordou a situação da estrada que atravessa Santa 

Iria, sobre a necessidade de colocação de uma passadeira. Embora o assunto não seja da competência da 

autarquia, pergunta se já foram contactadas as entidades responsáveis por estes assuntos. 

Na reunião de 25 de maio, alertou para a situação de um munícipe de Vila Nova de S.Bento que enviou uma 

carta à Câmara, a reclamar sobre um restaurante que abriu recentemente naquela localidade (Rua de S.Bento) 

e que se situa perto da sua habitação e o cheiro e fumo da chaminé do restaurante entravam na sua casa. Diz 

que já se deslocaram ao local, mas a senhora continua com o mesmo problema. Gostaria de obter mais alguma 

informação sobre este assunto.  

Alertou mais uma vez, para a necessidade de reparação do caminho do Crespo e comentou o facto de estar a 

terminar mais um ano letivo e o problema com o sistema de climatização do Centro Escolar de Serpa não está 

resolvido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre o processo da munícipe de Santa Iria, o Sr. Presidente respondeu que irá solicitar o ponto de situação do 

processo aos respetivos serviços, para posteriormente informar sobre o assunto.  

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho referiu que não lhe parecia ser possível que até à data ninguém dos serviços 
da Câmara Municipal  tivesse entrado em contacto com o referido munícipe,  no entanto, após contactar com 
os serviços que detém essa responsabilidade confirmou que efetivamente ninguém se tinha deslocado ao local, 
mas que até ao final do mês seria efetivado esse contacto. 
 
Em relação à climatização do centro escolar, informa que a autarquia assinou ontem o procedimento para a 

assistência técnica desse sistema de climatização. -------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Vereador Carlos Alves informou que já foi notificado o proprietário do restaurante, mas irá solicitar aos 

serviços que seja dado conhecimento do assunto à reclamante. ------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho, sobre o campo de jogos do centro escolar de Serpa, informa que está 

agendada uma reunião para o dia 28 do corrente mês, com uma empresa da especialidade e também para 

análise de outros assuntos que fazem parte da candidatura do projeto de sombreamento dos parques infantis. 

Sobre a passadeira em Santa Iria, informa que o assunto já foi comunicado às entidades competentes e vai 

verificar com os serviços da autarquia, a situação atual desse processo.  

Informa ainda, que a autarquia está a seguir o plano existente de reparação de caminhos no concelho, sendo a 

prioridade, os caminhos municipais, seguindo-se os caminhos utilizados para os transportes escolares e em 

terceiro lugar o apoio prestado a munícipes nos caminhos particulares. Sendo a referida zona do Crespo, um 

caminho municipal, a câmara irá, em articulação com a respetiva junta de freguesia, proceder à requalificação 

desse caminho, cumprindo o plano existente e acrescentou que, neste momento, a equipa da autarquia 

encontra-se na reparação de caminhos na freguesia de Brinches. ----------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Ana Moisão que começou por lamentar que, após cinco meses, ainda não recebeu 

os documentos que solicitou já por várias vezes ao Órgão Executivo, sobre o projeto dos Passadiços do Pulo do 

Lobo, e que assim sendo, irá agir perante a autoridade competente para o efeito. 

Relativamente às obras da Rua dos Fidalgos em Serpa, que se encontram paradas, perguntou o seguinte: 

- Quem realizou a materialização topográfica? 

- Quem aprovou? 

- Qual o papel da fiscalização no desenvolvimento desta obra? 

 

Uma vez que estamos em Santa Iria, questionou novamente o Executivo, relativamente à colocação de um 

parque infantil nesta localidade. 

O Sr. Presidente informou que já decorreram reuniões com a União de Freguesias para análise desse assunto, 

entre outros, nomeadamente a existência de um espaço para apoio a associações e onde possivelmente poderá 

funcionar a extensão do centro de saúde.  

 

A Srª. Vereadora Ana Moisão disse que, segundo a população da localidade de Santa Iria, existe um terreno 

baldio que foi doado pela paróquia e segundo os mesmos, a autarquia quer deitar abaixo tudo o que lá está. 

Gostaria de pedir esclarecimentos sobre o processo. 

O Sr. Presidente respondeu que irá verificar esse processo com os respetivos serviços.  

 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão chamou ainda a atenção para a situação em que se encontra o terreno onde existe 

uma “intenção” de construir um campo de futebol, para os buracos lá existentes, que colocam em perigo a 

segurança das crianças que utilizam o mesmo nas suas brincadeiras. 

Lembra ainda a questão que levantou na última reunião de câmara, relativamente à urgência da construção de 

uma infraestrutura, para poder funcionar o centro de saúde, em Santa Iria e também em Vales Mortos. 

Na Freguesia de Pias, nas ruas que estão a ser intervencionadas, como por exemplo a Rua Jogo dos Paus, gostaria 

de saber se está prevista a instalação de canais técnicos subterrâneos para a passagem dos fios das 
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telecomunicações e eletricidade e se não está, na sua opinião deveria estar, pois as ruas “parecem favelas com 

fios pendurados por todo o lado”. 

Perguntou ainda para quando a reparação das bancadas do campo de futebol em Vale de Vargo, assim como a 

reparação dos seus balneários. 

Ainda sobre a freguesia de Vale de Vargo, diz que teve conhecimento que existe um amontoado de detritos 

provenientes do corte de árvores, acumulados no recinto do campo de futebol e pergunta para quando a sua 

remoção. 

No percurso entre Vales Mortos e Vale do Poço, junto à via, existem vários caixotes para colocar o lixo, que 

aparentemente estão cheios durante muitos dias. Pergunta qual a regularidade da recolha dos lixos urbanos 

nestas localidades. 

No rio Guadiana, no caminho de acesso às Melrinas, está um portão, tendo existido anteriormente um caminho 

da azenha das Melrinas, local onde ainda se falou em construir uma praia fluvial. O acesso ao Rio está bloqueado. 

Gostaria de ter mais esclarecimentos sobre esta situação. 

Diz ainda que as piscinas municipais, antigamente, abriam no dia 1 de junho, hoje, dia 22 de junho, ainda estão 

encerradas. Questiona o motivo desta abertura tão tardia. 

Chama ainda a atenção para a entrada do parque de campismo de Serpa, que considera estar num local com 

pouca visibilidade e de difícil acesso para as autocaravanas. 

Diz que a estrada de acesso ao Pulo do Lobo, está em muito mau estado de conservação. As valetas estão por 

limpar e com as copas das árvores a invadir a via e em alguns locais a retirar a visibilidade e trata-se de uma via 

de acesso a um dos pontos de maior interesse turístico no nosso município.  

Pergunta para quando a criação de infraestruturas de apoio, como iluminação, balneários e bancadas no campo 

de futebol relvado em Serpa, para permitir que todas as equipas possam treinar nesse mesmo campo. 

 

O Sr. Presidente informou novamente que, em relação ao campo de jogos em Santa Iria, vão ser contactadas 

empresas para se obter orçamento para conclusão dessa obra. 

Sobre a instalação de canais técnicos subterrâneos para a passagem dos fios das telecomunicações e 

eletricidade, na freguesia de Pias, disse que vai verificar o assunto com os respetivos serviços e depois será 

prestada informação aos eleitos. 

Sobre o acesso ao rio que se encontra bloqueado, explicou as situações em que os proprietários podem fechar 

os seus terrenos, desde que a propriedade vá até ao eixo do rio.  

Em relação à entrada de acesso ao parque de campismo, diz que é uma situação provisória, até à conclusão das 

obras do parque de autocaravanismo.  

 

Sobre a reparação das bancadas do campo de futebol em Vale de Vargo, assim como a reparação dos seus 

balneários, o Sr. Vereador Francisco Godinho informou que, foi contactada uma empresa para efetuar esse 

serviço, a retirada do amianto e colocação de outra estrutura.  

Relativamente à limpeza do espaço em Vale de Vargo, diz que não se trata de detritos, mas sim de sobrantes de 

podas de árvores e temos em Vale de Vargo um biotriturador, em que o funcionário já teve formação para 

operar com o equipamento e em conjunto com uma associação, o assunto será resolvido.  

Sobre a questão relativa à regularidade de recolha do lixo, no percurso entre Vales Mortos e Vale do Poço, refere 

que irá verificar com os respetivos serviços e será depois prestada essa informação.  

Quanto ao estado de conservação dos caminhos municipais, diz que a Câmara tem feito a limpeza das bermas, 

sendo nesta altura, prioridade a limpeza da faixa de gestão de combustíveis e está previsto a abertura de um 

procedimento para prestação de serviços, por um período de três anos, para a limpeza e manutenção das 



                                                                                                                    Ata n.º 14 – 
22/06 

 
2022 

 

Pág. 40 

 

bermas. A Câmara, pelos próprios meios, tem tapado os buracos e tem feito intervenção nas valetas, mas 

quando se intervém na vegetação, é necessário articular com o ICNF e neste momento, estão a ser 

georreferenciadas as arvores que necessitam de limpeza.  

 

 

Sobre a data de abertura das piscinas municipais, o Sr. Vereador Carlos Alves disse que a autarquia tem tido o 

cuidado de não abrir antes do encerramento do ano letivo.  

Sobre o campo de futebol de Serpa, diz que as camadas jovens têm treinado todos as tardes e está previsto fazer 

uma iluminação provisória, até que seja possível avançar com uma candidatura para uma obra completa naquele 

espaço. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Período de intervenção do público 

Começou por intervir a Sr.ª Eglantina Maria Rosa Coelho, residente na Rua Nova em Santa Iria, para chamar a 

atenção para o problema de humidade que tem na sua habitação, pois a água escorre de um muro e entra na 

sua casa.  

 

O Sr. Josué Martins, residente na Rua das Piçarrinhas, nº 12, em Santa Iria, alertou para o facto de, aquando da 

execução dos ramais, terem ficado partidas umas pedras da parede e gostaria de ver as pedras repostas.  

 

A Sr.ª Antonieta Valadas Branco, residente na Rua das Piçarrinhas, n.º 7 em Santa, Iria disse que as linhas de 

água estão por fazer e não existem passeios nessa rua. Alerta ainda para o mau cheiro proveniente da ETAR. 

 

A Sr.ª Francisca Luísa Baião Serrano, residente no Monte Salvado, n.º 14, alerta para a situação de uma casa que 

desabou e que se situa ao lado da sua habitação.  

 

Interveio ainda o Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S.Bento para abordar o assunto do 

encerramento do posto da GNR naquela localidade, bem como noutras freguesias do concelho, tendo o Sr. 

Presidente informado que a Câmara tem vindo a ter reuniões regulares com os comandos da GNR locais e está 

a ser tratada a reativação do posto da GNR em Brinches, nas antigas instalações dos CTT, com o apoio da Câmara, 

estando depois prevista a intervenção em Vila Nova de S.Bento para abertura desse posto, e está a GNR a tratar 

de conseguir os efetivos necessários para esses locais. Existe entre a Câmara e a GNR esse esforço conjunto, 

para se conseguir colocar em funcionamento todos os postos do concelho.  

 

Por fim, o Sr. João Paulo Alcântara, residente em Pias, questionou para quando está previsto o asfaltamento 

naquela freguesia, tendo o Sr. Vereador Francisco Godinho informado que está prevista a conclusão dos 

trabalhos em Vila Nova de S.Bento, seguindo-se depois os trabalhos em Santa Iria e de seguida, na localidade de 

Pias. 

O Sr. Vereador aproveitou ainda para esclarecer que a Rua das Piçarrinhas, em Santa Iria, já foi requalificada e 

as linhas de água não foram feitas, porque a autarquia estava, nessa altura, com problemas de pessoal, pouca 

disponibilidade de pedreiros, mas existindo agora mais pedreiros, diz que será esse trabalho concluído em Santa 

Iria, pois não é apanágio da Câmara deixar as obras a meio. 

Sobre a ETAR de Santa Iria, informa que a autarquia tem um procedimento com uma empresa para limpeza das 

ETAR’s e quanto a Santa Iria, existe atualmente um problema com uns difusores danificados no tanque biológico. 

A empresa está com problemas no fornecimento de material e além disso, o trabalho de reparação terá que ser 
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efetuado com o tempo seco. Assim que as condições meteorológicas o permitam e esteja aprovisionada, a 

empresa irá fazer essa reparação, para que a ETAR volte a funcionar em pleno. ------------------ 

 

 

 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 14 de junho: 

«Através de email datado de 31 de maio, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão colocou a seguinte questão, 

relativamente à obra das fontes para a Praça da República: 

 

 

 
 
 
 
 

 
Sobre o assunto, a Divisão de Cultura e Património informa que,a empreitada de execução do projeto “Criação 
de fontes para a Praça da República, em Serpa” encontra-se a decorrer desde o dia 23 de maio, após montagem 
de estaleiro na semana anterior.  
A Câmara Municipal de Serpa assegura diretamente, através dos serviços da Divisão de Cultura e Património, os 
trabalhos de acompanhamento arqueológico da execução da empreitada, no cumprimento do Decreto-Lei n.º 
164/2014 de 4 de novembro, nomeadamente durante as ações de escavação do subsolo, que decorreram entre 
os dias 23 e 26 de maio.  
 
Os trabalhos de acompanhamento arqueológico encontram-se superiormente aprovados pela Direção Regional 
de Cultura do Alentejo, através da autorização concedida ao arqueólogo municipal (Miguel Paixão Serra), por 
ofício de 28 de dezembro de 2021. 
No decorrer dos trabalhos da empreitada foram detetados vestígios arqueológicos na área de instalação da sala 
de máquinas, que não criaram impedimentos à normal execução da obra, mas que foram devidamente 
intervencionados para limpeza e registo, no âmbito dos procedimentos legais da área da arqueologia.  
 
Os vestígios correspondem a um conjunto de 3 silos, estruturas escavadas na rocha para armazenamento de 
alimentos, possivelmente de época medieval ou moderna, que irão ser objeto de escavação arqueológica após 
a área de intervenção se encontrar nas condições de segurança necessárias, uma vez que a zona de escavação 
arqueológica se prolonga para fora do espaço de obra.  
As estruturas arqueológicas foram devidamente assinaladas e protegidas através da colocação de manga 
geotêxtil, para garantir a sua integridade durante a execução dos trabalhos da empreitada.  
 
Após a realização dos trabalhos de escavação arqueológica, os silos serão devidamente protegidos e selados, de 
modo a garantir a segurança da área e o normal prosseguimento do projeto. Caso os trabalhos arqueológicos 
permitam a recolha de elementos relevantes, serão agendadas ações de divulgação ao público sobre os 
resultados da intervenção.» 
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Dia 14 de junho: 

Em resposta à questão colocada pelo Sr. Vereador Tomé Panazeite, na reunião de 25 de maio, sobre os critérios 
para a definição dos valores a pagar, no âmbito do processo em apreciação sobre o Programa de expansão e 
desenvolvimento da educação pré-escolar – Atividades de animação e apoio à família, para o ano letivo de 
2022/2023, o Gabinete de Ação Social e Educação, informou o seguinte, que se transcreve:  
 
«O Decreto-Lei nº 147/97, de 11 de junho, no desenvolvimento dos princípios consagrados na Lei nº 5/97, de 
10 de fevereiro, determinou que as componentes não educativas da educação pré-escolar fossem 
comparticipadas pelas famílias, de acordo com as respetivas condições socioecónomicas. 
Nestes termos, o nº 2 do artigo 6º do Decreto-Lei 147/97, de 11 de junho, determina as normas que regulam a 
comparticipação dos pais e encarregados de educação, no custo das componentes não educativas dos 
estabelecimentos públicos de educação pré-escolar. 
Essa comparticipação familiar é determinada, antes do inicio de cada ano letivo, de forma proporcional ao 
rendimento do agregado familiar e com base nos seguintes escalões de rendimento “per capita” indexados à 
remuneração mínima mensal RMM): 
1º escalão – até 30% da RMM; 
2º escalão - ≥ 30% até 50% da RMM; 
3º escalão - ≥ 50% até 70% da RMM; 
4º escalão - ≥ 70% até 100% da RMM; 
5º escalão - ≥ 100% até 150% da RMM; 
6º escalão - ≥ 150% da RMM. 
 
A comparticipação é determinada pela aplicação de uma percentagem sobre o rendimento “per capita” do 
agregado familiar, conforme o quadro a seguir: 

1º escalão 2º escalão 3º escalão 4º escalão  5º escalão 6º escalão 

Até 15% Até 22,5% Até 27,5% 30% 32,5% 35% 

 
É também definida que a comparticipação familiar é diferenciada, tendo em conta os serviços de apoio 
prestados: 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Prolongamento de horário Até 5% Até 
10% 

Até 
12,5% 

15% 15% 17,5% 

Fornecimento refeições Até 5% Até 
10% 

Até 
10% 

15% 15% 17,5% 

 
O cálculo do rendimento “per capita” do agregado familiar é realizado de acordo com a seguinte fórmula: 
R= RF-D 
       12N 
Sendo: 
R – Rendimento “per capita” 
RF – Rendimento anual ilíquido do agregado familiar 
D – Despesas fixas anuais 
N – Número de elementos do agregado familiar 
 
Com base no normativo atrás enunciado, até ao letivo 2018/2019 as comparticipações familiares obedeceram 
a estes critérios e, consequentemente para as famílias posicionadas nos últimos escalões as mensalidades 
atingiam valores superiores a 100€. 
Considerando a autarquia os critérios estipulados, eram dispendiosos para as famílias e um processo 
administrativo demorado e complexo, no ano letivo 2019/2020 foi deliberado alterar os mesmos, com base nos 
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escalões do abono de família atribuído a cada criança, à semelhança da Ação Social Escolar para os outros níveis 
de ensino. 
 
Assim, mediante proposta do Gabinete de Ação Social e Educação, em reunião de câmara de 26/06/2019, a 
mesma foi aprovada com as seguintes alterações: 
 

Escalão Valor mensal para 
Prolongamento  de horário 

Valor mensal para 
fornecimento de refeição 

1º escalão Isento Isento 

2º escalão 9,00€ 3,00€ 

3º escalão 18,00€ 4,50€ 

4º escalão 30,00€ 4,50€ 

Sem escalão (até 2 
dependentes) 

43,00€ 6,00€ 

Sem escalão (3 ou mais 
dependentes) 

35,00€ 6,00€ 

 
A proposta relativa ao próximo ano letivo e, aprovada em reunião de câmara de 25/05/2022, manteve os 
critérios adotados nos anos anteriores, e os valores em vigor desde o ano letivo 2019/2020.» 
 
 

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: 

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Proposta de isenção de pagamento de taxas de utilização das instalações municipais, para a época 

desportiva 2022/2023 e ano civil de 2023 

 Alteração n.º 4 ao Orçamento – Ratificação  

 Alteração n.º 5 ao Orçamento e alteração n.º 4 às GOP da Câmara Municipal  

 Revisão n.º 2 ao Orçamento da Câmara Municipal  

 Aquisição de Apólices de Seguro - Reformulação da Repartição de Encargos 

 Proposta de Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa 

 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa de 2022 

 Licenças de recinto improvisado 

 Ação Social Escolar – Auxílios económicos para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Proposta de 

abertura de candidaturas para o ano letivo 2022/2023 

 Rede de Vigilância de Vetores – Proposta de protocolo de cooperação  

 Proposta de protocolo de cedência de instalações – Bar das Piscinas de Pias 

 Proposta de protocolo de cedência de instalações – Moto Clube V V Ficalho Os Zangões do Chança 

 Projeto Território Hospitalário – Candidatura transfronteiriça  

 Proposta de abertura de procedimento para arrendamento do Bar do Jardim Municipal Eng.º Pulido 

Garcia  

 Proposta de abertura de procedimento público - Alienação de lotes de terreno destinados a 

habitação  
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 Destaque de parcela do prédio sito na Rua 25 de Abril, s/n, em Vila Nova de S.Bento – Requerente: 

Nelson André Fialho Carmona 

 Destaque de parcela do prédio sito na Rua das Cruzes, n.º 25 em Serpa – Requerente: Ana Rita 

Nogueira Esparteiro 

 Proposta de preço para venda do CD do Grupo Coral e Etnográfico da Academia Sénior 

 Processo disciplinar 

 
 
 
 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20h20 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 18 de 

outubro de 2021, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 
 
 
 
 
  O Presidente da Câmara                       A Secretária 

  

 
__________________________        ________________________ 
João Francisco Efigénio Palma           Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 14/2022 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 22 de junho de 2022 

 
 
ANEXO 1 – ALTERAÇÃO N.º 5 AO ORÇAMENTO E ALTERAÇÃO N.º 4 ÀS GOP DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

ANEXO 2 – PROPOSTA DE REGULAMENTO DE ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE SERPA 

 
ANEXO 3 – 2ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SERPA - 2022 

 

ANEXO 4 – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PÚBLICO - ALIENAÇÃO DE LOTES DE TERRENO 

DESTINADOS A HABITAÇÃO  

 

ANEXO 5 – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA ARRENDAMENTO DO BAR DO JARDIM 

MUNICIPAL ENG.º PULIDO GARCIA  

 

ANEXO 6 – PROCESSO DISCIPLINAR – RELATÓRIO E BOLETINS DE VOTO  

 
 
 
 
 
 
 
 


