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ATA N.º 8/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 30 de março de 2022 

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

Vereadores  

Tomé Guerreiro Panazeite 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

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: Senhora Vereadora Paula de 

Jesus Godinho Pais Soares 
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ATA N.º 8/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA  

REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 30 de 

março 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 7/2022 

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 7, relativa à reunião realizada no dia 16 de março, a qual foi previamente distribuída 

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

 

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

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

assuntos:  

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto itinerante 

3. Licenças de recinto improvisado 

4. 1.ª Alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal  

5. CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – Comparticipação dos municípios para 

2022 

6. Relatório de Avaliação do Direito de Oposição relativo a 2021 

7. Proposta de apoio à edição do livro “Apontamentos sobre o Abade Correa” 

8. Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa – Proposta de isenção de Avaliação Ambiental 

Estratégica 

9. Certificação de nome de rua em Serpa (Praça Florbela Espanca) 

10. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro, ao prédio sito na Rua do 

Calvário, n.º 30 e Rua do Rossio, n.º 92, em Serpa – Requerente: Tomás Manuel Ribeiro Pelica 

11. Proposta de delegação de competências nos Diretores dos Agrupamentos de Escolas de Serpa 

12. Proposta de abertura de procedimento concursal, para recrutamento de 20 Assistentes Operacionais 

da área funcional de Serviços Gerais, com contrato por tempo determinado, para o Gabinete do 

Movimento Associativo, Desporto e Juventude 

13. Resumo Diário da Tesouraria 

 

 

ORDEM DO DIA 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

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: 
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Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Associação de 
Festas de Vale de 

Vargo 

4125 
2022.03.15 

Baile da Pinha 
Salão Polivalente Vale de Vargo 

Dia 3 de abril 

Ruido 
 

20,00€ 
 

 
 

Comissão de 
Festas das Santas 

Cruzes 

3956 
2022.03.11 

Festa dos Anos 80 
Salão Polivalente V.N.S.Bento 

Dia 26 de março 

Ruido 20,00€ 

 4343 
2022.03.18 

Festas de Vila Nova S.Bento 
Dias 28/04 e 1/05 

Ruido e 
recinto 

improvisado 

55,75€ 

MDM – Movimento 
Democrático de 

Mulheres 

3008 
2022.02.23 

A Direção Nacional do MDM, solicita isenção do 
pagamento da deslocação efetuada com o 
autocarro do município, para participação das 
mulheres do concelho de Serpa, nas 
comemorações do Dia Internacional da Mulher, 
realizadas em Lisboa no dia 12 de março, cujo 
valor é de 450.36€, correspondentes a 417Km x 
1.08€ (valor por km a percorrer conforme reunião 
da Câmara Municipal de 17/04/2019).  
Propõe o GMADJ, a isenção de pagamento da 
deslocação com base na relação de parceria entre 
o MDM, que desde 2016 desenvolveram o projeto 
“Cante no Feminino” e “Para Além do Amor”, que 
tiveram como objetivos no primeiro caso realçar o 
papel das mulheres no cante e no segundo, 
sensibilizar e formar técnicos da área social para 
as questões das violências e do tráfico de seres 
humanos.  
A proposta de isenção está enquadrada no 
Regulamento Municipal do Movimento 
Associativo (Capitulo I, Artigo 2º - ponto 3) 

 
 

Deslocação 
em 

autocarro 
do 

município 

 
 
 

450,36€ 

Comissão de 
Festas de Vales 

Mortos 

4156 
2022.03.15 

Baile 
2022.04.02 

 

Ruido 20,00€ 

Comissão de 
Festas de Ficalho 

4382 
2022.03.18 

Festas da freguesia 
21 a 26 de abril 

Ruido e 
recinto 

improvisado 

35,90€ 

Associação de 
Estudantes da 

Escola Secundária 
de Serpa 

4291 
2022.03.17 

Baile Funk 
Pavilhão Multiusos Serpa 

Dia 26 de março 

Ruido 20,00€ 

Comissão 
Concelhia de 
Serpa do PCP 

4039 
2022.03.14 

Iniciativa partidária 
Dia 19 de março 

Utilização 
da Sala da 

Abóbada do 
Cine Teatro 

de Serpa 

 
30,00€ 

Isabela Cardinali 4174 
2022.03.16 

Os Serviços de Assessoria Jurídica, informam que a 
requerente solicita a isenção de pagamento de 
taxa devida pela instalação de circo, espetáculo a 
realizar no período de 08/04 a 10/04 de 2022, em 
Serpa, formulado por E/4173/2022, com o 
fundamento de que os empresários deste ramo 
estão a atravessar uma fase complicada devido à 

 
Recinto 

itinerante 

 
62,55€ 
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impossibilidade do exercício da atividade durante 
o período de restrições impostas pela Covid 19 e 
manifesta interesse em demonstrar a sua arte 
para que não seja esquecida e para que possa 
proporcionar divertimento ás crianças e adultos. 
O valor da taxa apurado pelos serviços, por 
aplicação do artigo 38.º do Regulamento de taxas, 
foi de 62,55€, conforme consta do documento. 
O artigo 8º do Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas Municipais, publicado no D.R 2ª série, nº 
111, de 09/11/2010, prevê a possibilidade de 
concessão de isenção ou redução do pagamento 
de taxas pela concessão de licenças e pela 
prestação de serviços estipulando o nº 6 que: 
“Poderá, ainda, haver lugar a isenção ou redução de 

taxas relativamente a eventos de manifesto e relevante 
interesse municipal, mediante deliberação de Câmara 
Municipal, sob proposta, devidamente fundamentada do 
respetivo Pelouro”. 

Atendendo às razões invocadas pelo requerente e 
o interesse que reveste a realização deste evento 
cultural, diversão proporcionado pela atuação do 
circo, nesta localidade, consideram que existe 
fundamento para que o órgão executivo se 
pronuncie de forma favorável sobre o pedido de 
isenção da aplicação da taxa devida, ao abrigo do 
disposto nº 6 do artigo 8º do referido 
Regulamento.  

 

 

 

2. Licenças de recinto itinerante 

Na sequência do requerimento de Isabela Cardinali (doc. 4173 de 2022/03/16), a solicitar a emissão de 

licença para a instalação de recinto itinerante, para a realização do evento “Mirene Cardinali Circus”, a 

realizar nos dias 8, 9 e 10 de abril do corrente ano, no recinto da Feira, em Serpa, a Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território informa que, o licenciamento de recintos itinerantes deverá cumprir com o definido 

no Decreto-Lei n.º268/2009, de 29 de setembro, na sua atual redação, que estabelece o regime do 

licenciamento dos recintos itinerantes e improvisados, bem como as normas técnicas e de segurança 

aplicáveis à instalação e funcionamento dos equipamentos de diversão instalados nesses recintos. 

Verifica-se que o pedido se encontra instruído com os elementos instrutórios exigíveis, constantes no art.º 5º 

do diploma mencionado. 

 

A entidade organizadora informou que o circo não irá ter animais. Face ao exposto, submetem à 

consideração superior o deferimento do pedido de emissão da licença, para a instalação de recinto itinerante 

solicitada. 

Havendo deliberação favorável ao deferimento do pedido, propõem que a entidade organizadora seja também 

informada de que, no que diz respeito à atual situação pandémica, a licença fica condicionada às diretrizes 

emitidas pela DGS, que se encontrem em vigor, aquando da realização do evento, devendo ser cumpridas as 

normas de segurança, legais e regulamentares aplicáveis. -------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

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

emissão da licença de recinto itinerante, solicitada por Isabela Cardinali, para a realização do evento 

“Mirene Cardinali Circus”, nos dias 8, 9 e 10 de abril do corrente ano.  

Deverá a entidade organizadora ser informada de que, a licença fica condicionada às diretrizes 

emitidas pela DGS, que se encontrem em vigor, aquando da realização do evento, devendo ser 

cumpridas as normas de segurança, legais e regulamentares aplicáveis. ------------------------------------------- 

 

3. Licenças de recinto improvisado 

Através de informação datada de 25 do corrente mês de março, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, informa que a Comissão de Festas de Vila Verde de Ficalho, pretende a emissão de licença para 

recinto improvisado, para a realização de espetáculos de variedades, nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 26 de abril, 

do presente ano, com início às 20h00 e término às 06h00 do dia seguinte, na Praça Conde de Ficalho, no 

decorrer da tradicional festa da localidade (Doc. 4378 de 2022.03.18).  

O pedido vem acompanhado de declaração da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, autorizando a 

realização do evento, naquele espaço. 

 

De acordo com o Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, 

de 29-09, no seu artigo 14º e seguintes, verifica-se que, face ao evento, o pedido foi instruído com os 

elementos necessários à exceção do plano de evacuação, no entanto trata-se de recinto em espaço aberto. 

 

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, colocam à consideração superior a emissão da mesma.  --------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

emissão da licença de recinto improvisado, para as Festas da freguesia de Vila Verde de Ficalho, nos 

dias 21 a 26 de abril do corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. 1.ª Alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e Chega e os votos a favor dos eleitos da CDU, 

aprovar a 1.ª alteração ao Orçamento e ao PPI, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela 

fazendo parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – Comparticipação dos municípios 

para 2022 

Através de email com entrada na autarquia em 14 do corrente mês de março, a CIMBAL envia o mapa das 

comparticipações dos municípios para o ano de 2022: 

 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 25631. ---------------------- 

 

1. Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, proceder à transferência para a Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Alentejo, do valor de 3.282,72€ (três mil, duzentos e oitenta e dois euros e 

setenta e dois cêntimos), respeitante à comparticipação da Câmara Municipal, para o corrente ano de 

2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Relatório de Avaliação do Direito de Oposição relativo a 2021 

Procedeu-se à análise do seguinte relatório de avaliação do direito de oposição no ano de 2021, de acordo 

com o estipulado no n.º 1 do artigo 10.º da lei n.º 24/98 de 26 de maio: 

 

1. «ENQUADRAMENTO NORMATIVO 
A Lei n.º 24/98, de 26 de maio aprovou o Estatuto do Direito de Oposição, assegurando às minorias o direito de 
constituir e exercer uma oposição democrática, no caso concreto das Autarquias, aos respetivos Órgãos Executivos. 
Entende-se por oposição, a atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das orientações políticas dos Órgãos 
Executivos. 
 
Em cumprimento do disposto no Estatuto do Direito de Oposição, vem o atual Regime Jurídico das Autarquias Locais 
conferir ao Presidente da Câmara e à Câmara Municipal as competências para, respetivamente, promover e dar 
cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição (art.º 35.º n.º 1 alínea u) e art.º 33.º n.º 1 alínea yy da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro).  
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As informações devem ser prestadas diretamente e em prazo razoável aos órgãos ou estruturas representativas dos 
partidos políticos e demais titulares do direito de oposição.  
 
Na reunião extraordinária realizada no dia 13 de outubro de 2000, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o 
documento respeitante ao Estatuto do Direito de Oposição, nos termos da citada lei.  
 
 

2. TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 
Por oposição, o diploma entende toda a atividade de acompanhamento, fiscalização e critica das orientações politicas 
dos órgãos das autarquias locais de natureza representativa, sendo que o direito ao seu exercício integra os direitos, 
poderes e prerrogativas previstos na Constituição e na lei.  
 
São titulares do direito de oposição: 

a) Os partidos políticos representados na Assembleia Municipal, que não estejam representados na Câmara 
Municipal; 

b) Os partidos políticos representados na Câmara Municipal, desde que os respetivos membros não assumam 
pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções 
executivas, 

c) Os grupos de cidadãos eleitores que, como tal, estejam representados em qualquer órgão autárquico.  
 
Nesta Autarquia, foram titulares do direito de oposição, no ano de 2021, de 1 de janeiro até às Eleições para as 
Autarquias Locais, que se realizaram no dia 26 de setembro, o Partido Socialista, pelo facto de estar representado no 
Órgão Executivo e nenhum dos seus representantes deter pelouros, poderes delegados ou outras formas de 
responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas e também a Coligação “Serpa Precisa de 
Todos” PPD-PSD/CDS-PP representado na Assembleia Municipal, mas sem representação na Câmara Municipal.  
 

 O Partido Socialista, representado na Câmara Municipal com três vereadores e na Assembleia Municipal com 
nove eleitos;  

 A Coligação “Serpa Precisa de Todos” PPD-PSD/CDS-PP: representada na Assembleia Municipal com um 
eleito. 

  
 
 
CÂMARA MUNICIPAL  

 
 

 
Fonte: SGMAI 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

 
 

 
Fonte: SGMAI 
 
 
Após as eleições autárquicas, cuja instalação da Câmara Municipal e Assembleia Municipal, decorreu no dia 15 de 
outubro de 2021, são titulares do direito de oposição, o Partido Socialista e o Chega pelo facto de estarem 
representados no Órgão Executivo e nenhum dos seus representantes deter pelouros, poderes delegados ou outras 
formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas e também a Coligação “Consigo 
Serpa Consegue ” PPD-PSD/CDS-PP que está representada na Assembleia Municipal, mas não tem representação na 
Câmara Municipal.  
 

 O Partido Socialista, representado na Câmara Municipal com dois vereadores e na Assembleia Municipal com 
nove eleitos;  

 O Chega, representado na Câmara Municipal com um vereador e na Assembleia Municipal com três eleitos 
 A Coligação “Consigo Serpa Consegue” PPD-PSD/CDS-PP, representada na Assembleia Municipal com um 

eleito. 
 
 
CÂMARA MUNICIPAL  

 
Fonte: SGMAI 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

 
Fonte: SGMAI 
 
 
De acordo com o Estatuto do Direito de Oposição, aos titulares do direito de oposição assiste: 

1. Direito de Informação – Os titulares têm o direito de ser informados regular e diretamente pelos 
correspondentes órgãos executivos, sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público 
relacionados com a sua atividade (artigo 4.º); 

2. Direito de Consulta Prévia – Os partidos políticos representados nos órgãos deliberativos das autarquias 
locais, têm o direito de ser ouvidos sobre as propostas dos respetivos orçamentos e planos de atividade (artigo 
5.º);   

3. Direito de Participação – Os partidos políticos da oposição têm o direito de se pronunciar e intervir, pelos meios 
constitucionais e legais, sobre quaisquer questões de interesse público relevante, bem como o direito de 
presença e participação, em todos os atos e atividades oficiais que, pela sua natureza, o justifiquem (artigo 
6.º);  

4. Direito de Depor – Os partidos políticos têm o direito de depor perante quaisquer comissões constituídas para 
a realização de livros brancos, relatórios, inquéritos, inspeções, sindicâncias ou outras formas de averiguação 
de factos sobre matérias de relevante interesse local (artigo 8.º).  

 
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e artigo 34.º n.º 1 alínea u) da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, a seguir se indica os atos praticados em observância dos direitos consagrados no 
referido Estatuto, durante o ano de 2021 

 

3. DIREITO À INFORMAÇÃO 
Os Vereadores têm sido regularmente informados, pelo Presidente da Câmara e pelos Vereadores eleitos pela CDU, 
tanto de forma escrita como verbal, sobre o andamento dos principais assuntos de interesse para o Município nas 
reuniões da Câmara Municipal e/ou posteriormente por email; os membros do Executivo que assumiram pelouros e 
poderes delegados prestam informação sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público relacionados 
com a sua atividade, nas reuniões da Câmara Municipal e sempre que são solicitados a prestar esclarecimentos por 
parte dos Vereadores eleitos pelo PS e Chega. 

Sempre que solicitada, é ainda prestada informação a todos os eleitos da Assembleia Municipal, nas sessões deste 
Órgão, ou posteriormente, por escrito.  

Em todas as sessões do Órgão Deliberativo, o respetivo Presidente, no período de “Antes da Ordem do Dia”, presta 
informação sobre os convites e eventos em que participaram, no período que medeia cada uma das sessões.  

No ano de 2021, para além das muitas questões que foram colocadas durante as reuniões da Câmara e sessões da 
Assembleia Municipal e que obtiveram resposta de imediato, foram ainda apresentados diversos pedidos de 
esclarecimento por parte dos eleitos do Partido Socialista, Chega e eleito da Coligação PSD/CDS, os quais foram 
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encaminhados para os respetivos Serviços para obtenção de informação e posteriormente remetida essa mesma 
informação, por email, a todos os eleitos, sendo a mesma integrada na ata da reunião que se realizou imediatamente a 
seguir.  

Sobre os assuntos expostos pelos munícipes, nas reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, também 
os eleitos são informados sobre o andamento dos processos e resposta enviada a esses munícipes.  

A par de outros assuntos, aos titulares do direito de oposição foram prestadas as seguintes informações, no âmbito do 
artigo 25.º n.º 2 alínea c), artigo 34.º n.º 1 alínea u) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
janeiro: 

 Informação escrita do Presidente (Relatório da Atividade Municipal), acerca da atividade e situação financeira 
da Câmara Municipal, remetida a todos os membros da Assembleia Municipal, antes de cada sessão, onde 
consta também informação sobre as Reclamações, Recursos Hierárquicos e Processos Judiciais Pendentes e 
estado atualizado dos mesmos e situação financeira da autarquia e da qual é também dado conhecimento a 
todos os eleitos do Órgão Executivo; 
 

 Notas de Imprensa que são enviadas à comunicação social pela autarquia, designadamente:  
 
o “Lar de S. Francisco” 
o Destruição património arqueológico 
o Município de Serpa apoia bombeiros 
o “Jornadas Municipais da Educação”, 
o Degradação da EN 260  
o Feira do Queijo do Alentejo 2021 
o Casa do Rio nasce em Brinches 
o Dia da Mulher 
o Mercado de Pias  
o Casa das Artes 
o Retirada de Amianto  
o Inauguração do Posto da GNR 
o Regras para esplanadas 
o Obras Igreja de Santa Maria 
o Obras Rua das Portas de Beja 
o Escola secundária 
o Mercado Municipal 
o Flis 2021;  
o Musibéria – Encontro de Culturas 2021; 
o Eletrificação rural da Serra de Serpa;  
o Tomada de posição – Direito à saúde (envio)  
o Resultados preliminares Censos 
o Inauguração do Museu do Cante  
 

 Envio a todos os eleitos da Assembleia Municipal, das Notas de Imprensa e outras informações, bem como as 
iniciativas divulgadas pelos Grupos Parlamentares, que são remetidas à autarquia: 

 

Entidade Assunto Data  

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência 2020.12.10 

Grupo Parlamentar do PCP Apreciação parlamentar – Gestão de resíduos  2021.01.05 

CIMBAL Nota de imprensa- Projeto (Des)construir para a 
economia circular aos municípios do Baixo Alentejo 

 
2021.01.18 

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência 2021.02.04 

Grupo Parlamentar do PCP Informação sobre a proposta do PCP de apreciação 
das iniciativas sobre as freguesias 

2021.02.04 

Grupo Parlamentar Os Verdes Dificuldades de acesso à internet em determinadas 
zonas do País 

2021.02.15 
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Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência 2021.02.15 

Grupo Parlamentar Os Verdes Pergunta ao Governo sobre avaria em computadores 
cedidos aos alunos 

2021.02.16 

CIMBAL Nota de imprensa – Cimbal reúne com Ministério das 
Infraestruturas e Habitação  

2021.02.17 

Grupo Parlamentar PCP Medidas urgentes de apoio no âmbito do Estado de 
Emergência 

2021.02.18 

CIMBAL Nota de Imprensa PAPN 2021.02.19 

Grupo Parlamentar do PS Pergunta ao Ministro da Infraestruturas e Habitação 
sobre a urgente necessidade de intervenção de 
manutenção/pavimentação da EN260 troço entre Vila 
Verde de Ficalho e Vila Nova de S.Bento 

 
 
2021.02.23 

Grupo Parlamentar do PCP Informação no âmbito do processo legislativo sobre a 
reposição das freguesias extintas  

2021.02.23 

Câmara Municipal de Serpa Feira do Queijo do Alentejo 2021.02.24 

Câmara Municipal de Serpa Nota de imprensa – Casa do Rio em Brinches 2021.03.02 

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência – Medidas em 
vigor de 2 de março a 16 de março 

2021.03.03 

Grupo Parlamentar do PCP Votação do projeto de lei que estabelece o regime 
para a reposição das freguesias extintas 

2021.03.09 

Grupo Parlamentar do PCP Reposição das freguesias extintas – Projeto lei 2021.03.12 

Grupo Parlamentar Os Verdes Agendadas para discussão iniciativas do PEV na 
Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do 
Território – 17 de março 

 
2021.03.16 

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência – Medidas em 
vigor até 5 de abril 

2021.04.01 

Grupo Parlamentar do PCP Pergunta sobre a situação e futuro dos CTT 2021.04.05 

Grupo Parlamentar Os Verdes Agendada para discussão iniciativa do PEV sobre a 
não repercussão sobre os utentes das taxas 
municipais de direitos de passagem e de ocupação 
do solo 

 
2021.04.05 

Grupo Parlamentar Os Verdes Agendada para discussão iniciativa do PEV sobre 
instrumentos de gestão do arvoredo em meio urbano 

2021.04.06 

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência – Medidas em 
vigor desde 5 de abril 

2021.04.07 

Grupo Parlamentar do Bloco de 
Esquerda 

Uma lei para capacitar os municípios para a 
prevenção de incêndios 

2021.04.08 

Grupo Parlamentar Os Verdes Agendada para discussão iniciativa do PEV sobre 
expansão do prazo para as limpezas das redes de 
gestão de combustíveis nos espaços florestais  

2021.04.14 

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência – Medidas em 
vigor a partir 19 de abril 

2021.04.19 

Grupo Parlamentar do Bloco de 
Esquerda  

Rejeitado projeto de lei para capacitar os municípios 
para a prevenção de incêndios 

2021.04.20 

Grupo Parlamentar do PCP Divulgação do projeto de lei que prevê o 
reconhecimento e proteção do Barranquenho e da 
sua identidade cultural 

2021.04.20 

CIMBAL Nota de imprensa – Baixo Alentejo integra Rede de 
Espaços para Teletrabalho 

2021.04.28 

CIMBAL Nota de imprensa – Cimbal é a primeira CIM do país 
a receber o visto do TC para a exploração do serviço 
público do transporte rodoviário de passageiros 

 
2021.05.04 

Câmara Municipal de Serpa Atualização do Plano de Contingência – Medidas em 2021.05.06 
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vigor de 1 a 16 de maio 

Grupo Parlamentar do PCP Projeto de lei sobre concessões em baixa tensão 2021.05.10 

Grupo Parlamentar Os Verdes Agendada para discussão iniciativa do PEV sobre o 
esforço das medidas de apoio aos idosos que vivem 
sozinhos ou isolados  

2021.05.10 

Grupo Parlamentar do PCP Divulgação do requerimento para audição da 
infraestrutura de Portugal sobre a modernização e 
eletrificação da linha do Alentejo 

2021.05.14 

Grupo Parlamentar Os Verdes Agendada para discussão iniciativa do PEV sobre o 
regime jurídico de avaliação de impacte ambiental  

2021.05.25 

Câmara Municipal de Serpa Nota de Imprensa – Musibéria – Encontro de Culturas 2021.06.08 

 
CIMBAL 

Programa de Apoio à Produção Nacional (Base 
Local) Baixo Alentejo - Assinados os primeiros 
Termos de Aceitação  

 
2021.06.08 

Câmara Municipal de Serpa Nota de imprensa – Eletrificação da Serra de Serpa 2021.06.11 

CIMBAL Programa Cultural em Rede – Festival BA 2021.06.11 

CIMBAL Nota de imprensa – Reunião do mês de junho do 
Conselho Intermunicipal 

2021.06.15 

 
CIMBAL 

Secretário de Estado da Conservação da Natureza, 
das Florestas e do Ordenamento do Território 
presente em sessão da CIMBAL - Moura" 

 
2021.06.16 

 
 

CIMBAL 

Projeto de Lei n.º 880/XIV-2 apresentado pelo Grupo 
Parlamentar do PCP na Assembleia da República 
que “Prorroga o prazo do processo de reconversão 
das Áreas Urbanas de Géneses Ilegal (alteração à lei 
n.º 91/95, de 2 de setembro)”. 

 
 
2021.06.18 

Grupo Parlamentar do PCP Perguntas ao Governo sobre compensação aos 
municípios pela realização de despesas no âmbito 
do combate à pandemia 

2021.07.02 

Grupo Parlamentar do PCP Divulgação do projeto de resolução n.º 1400/XIV/2.º 
que recomenda a reversão do Hospital de S.Paulo 
em Serpa para a gestão pública e a sua integração 
no SNS 

2021.07.08 

Grupo Parlamentar do PCP Projeto de lei 909-XIV Alteração do regime de 
arrendamento urbano 

2021.07.13 

Grupo Parlamentar do PCP Divulgação do projeto de resolução n.º 1417/XIV/2.ª 
– Pela urgente solução das ligações do IP2 à Vila de 
Entradas no concelho de Castro Verde e conclusão 
do IP2 

2021.07.15 

Grupo Parlamentar do PCP Pergunta sobre a situação e futuro dos CTT, os 
resultados e as ameaças da gestão privada 

2021.07.19 

CIMBAL Nota de imprensa – Central de compras da Cimbal – 
Abertura de concurso público para acordo quadro 
para fornecimento de inertes, misturas betuminosas, 
pré-fabricados e outros 

2021.08.02 

Sindicato dos Médicos da Zona 
Sul 

Carta aberta – Vagas carenciadas de médicos 2021.08.09 

CIMBAL  Nota de imprensa – Conselho municipal da CIMBAL 
aprova voto de pesar pelo falecimento de José 
Manuel Carreira Marques 

2021.08.11 

Associação AFIRMAR Manifesto – Festas e Romarias 2021.08.16 

CIMBAL Nota de imprensa “Conselho Intermunicipal da 
Cimbal – Ultima reunião do mandato 2017/2021” 

2021.09.14 

CIMBAL Nota de imprensa “Municípios do Baixo Alentejo 2021.11.15 
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reúnem com Secretário de Estado Adjunto e da 
Defesa Nacional – Vacinação” 

FEFAL Curso de formação inicial ara eleitos locais 2021.11.17 

Grupo Parlamentar do PCP Divulgação de pergunta sobre a falta de profissionais 
no centro de saúde de Almodôvar e no Distrito de 
Beja 

2021.11.17 

 
 Resposta aos pedidos de informação apresentados pelos Vereadores; 
 Resposta aos pedidos de informação veiculados pela Mesa ou eleitos da Assembleia Municipal; 
 Publicação das deliberações dos órgãos autárquicos destinadas a ter eficácia externa, através de edital e 

divulgação na página da Internet da autarquia e afixação nas Juntas/Uniões de Freguesia; 
 Divulgação no Sitio da Internet do Município, das atas das sessões da Assembleia Municipal e das atas da 

Câmara Municipal, após a sua aprovação; 
 Divulgação no Sitio da Internet do Município, dos Relatórios da Atividade Municipal e dos Relatórios de 

Avaliação a que se refere o Estatuto do Direito de Oposição; 
 Promoção do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e da publicação do respetivo relatório de 

avaliação, respeitante ao ano de 2020; 
 Envio à Assembleia Municipal das atas das reuniões da Câmara Municipal, após a sua aprovação; 
 Envio à Câmara e Assembleia Municipal de documentação relativa a planos, projetos, relatórios, pareceres e 

outros documentos de natureza semelhante; 
 Toda a documentação de fundamentação aos pontos da ordem do dia agendados, quer para as reuniões da 

Câmara Municipal, quer da Assembleia Municipal, foi disponibilizada em suporte digital, para consulta e análise 
prévia, aos membros dos respetivos órgãos;  

 Resposta aos pedidos de informação solicitados pelos presidentes ou outros membros das juntas de freguesia 
do concelho; 

 Resposta, em geral, às questões colocadas formal ou informalmente sobre o andamento dos principais 
assuntos do município. 

 Agendamento nas reuniões da Câmara Municipal, de Assuntos Gerais de Interesse Autárquico, para 
conhecimento de informação remetida à autarquia pelos grupos parlamentares e outras entidades: 

 
 

Data da 
reunião 

Entidade Assunto 

20 janeiro Grupo Parlamentar do PCP Apreciação parlamentar D.L. 102-D-2020-XIV – 
Gestão de resíduos 

3 fevereiro Grupo Parlamentar do PCP Discussão do PJL 151-XIV Reposição de freguesias  

17 fevereiro Grupo Parlamentar do PCP Informação sobre a proposta do PCP de apreciação 
na especialidade das iniciativas sobre as freguesias 

17 março Grupo Parlamentar do PS Pergunta ao Governo – Da urgente necessidade de 
intervenção de manutenção/pavimentação da EN260, 

em especial no troço entre Vila Verde de Ficalho e 
Vila Nova de S. Bento 

 
 

17 março 

 
Grupo Parlamentar Os Verdes 

Pergunta ao Governo – Avarias em computadores 
cedidos aos alunos no âmbito do programa Escola 

Digital 

  Pergunta ao Governo – Dificuldades de acesso à 
internet numa parte significativa do País 

  
Grupo Parlamentar do PCP 

Informação no âmbito do processo legislativo sobre a 
reposição das freguesias extintas 

  Medidas urgentes de apoio no âmbito do Estado de 
Emergência 

31 março Grupo Parlamentar do PCP Rejeição da proposta do PCP para a reposição das 
freguesias 

 AMAlentejo Primeira edição da Folha AMAlentejo 
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 Grupo Parlamentar Os Verdes Iniciativa do PEV sobre a não repercussão sobre os 
utentes, das taxas municipais de passagem e de 

ocupação dos subsolo  

28 abril  Grupo Parlamentar do PCP Pergunta ao Governo sobre a situação futura dos 
CTT, os resultados e as ameaças da gestão privada 

 Grupo Parlamentar Os Verdes Projeto de Lei n.º 748/XIV – Instrumentos de gestão 
do arvoredo em meio urbano 

 Grupo Parlamentar BE Uma lei para capacitar os municípios para a 
prevenção de incêndios 

 Grupo Parlamentar Os Verdes Projeto de Resolução n.º 914/XIX/2.ª – Reforço das 
medidas de apoio aos idosos que vivem sozinhos ou 

isolados 

16 junho Grupo Parlamentar do PCP Audição da Infraestrutura de Portugal sobre a 
modernização e eletrificação da Linha do Alentejo 

 Grupo Parlamentar do PCP Projeto de Resolução 1247/XIV-2 – Concessões em 
baixa tensão 

 AMAlentejo Relatório final das Petições n.º 9 – Pela eletrificação 
e modernização da linha do Alentejo e n.º 622 – 

Apresentação de um conjunto de prioridades para o 
desenvolvimento sustentado da Região Alentejo 

21 julho  
 

Grupo Parlamentar do PCP 

Perguntas sobre a compensação dos municípios pela 
realização de despesas, no âmbito do combate à 

pandemia Covid-19 

  Recomenda a reversão do Hospital de S.Paulo em 
Serpa, para a gestão pública e a sua integração no 

Serviço Nacional de Saúde 

9 dezembro Grupo Parlamentar do PCP Divulgação da pergunta sobre a falta de profissionais 
no centro de saúde de Almodôvar e no distrito de 

Beja 

 
 
Foi, ainda, garantida a distribuição de correspondência remetida à autarquia e destinada aos Vereadores ou aos 
membros da Assembleia Municipal.  
 
A Câmara Municipal mantém atualizados os mecanismos de informação permanente sobre a gestão municipal, onde se 
inclui a página da internet, facilitando o acompanhamento, fiscalização e crítica, da atividade dos órgãos municipais.  
 
Refere-se ainda a publicação do boletim municipal “Serpa Informação”; a Agenda Cultural e Desportiva; Newsletters; 
Comunicados; Notas de Imprensa e Mupis na cidade de Serpa (mobiliário urbano para informação). 
 
Dos suportes online, além do site oficial (www.cm-serpa.pt), destacam-se ainda os seguintes: 

 Site oficial: www.cm-serpa.pt 

 Facebook: SerpaTerraForte 

 Instagram: https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt 

 Canal Youtube: www.youtube.com/user/SerpaCM 

 Portal do Munícipe http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx 

 Twitter: @SerpaTerraForte 

 Calameo 

 PodCast: https://anchor.fm/serpaterraforte 
 

 

 

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.cm-serpa.pt/
https://www.instagram.com/camara_municipal_de_serpa/?hl=pt
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
https://anchor.fm/serpaterraforte
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4. DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA 
O artigo 5.º n.º 3 estipula que os titulares do direito de oposição têm o direito de ser ouvidos sobre as propostas de 
orçamento e plano de atividades.  

No âmbito do processo de elaboração das Opções do Plano e Orçamento para 2022, foi solicitado ao PS, CHEGA e 
PSD, através de ofícios registados, com aviso de receção, datados de 16 de novembro (n.º5228, 5227 e 5229, 
respetivamente), o envio de propostas e contributos para serem analisadas no âmbito da elaboração daqueles 
documentos.  

 

5. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 
Para além do direito de se pronunciar pelos meios constitucionais e legais, sobre quaisquer questões de interesse 
público relevante, podendo efetuar pedidos de informação, moções, recomendações, requerimentos, declarações 
politicas e esclarecimentos, durante o ano de 2021, procedeu-se ao envio de convites aos eleitos da Câmara e 
Assembleia Municipal, a fim de assegurar que estes pudessem participar em atos e eventos oficiais organizados ou 
apoiados pela Autarquia, nomeadamente, exposições; espetáculos; workshops; concertos; peças de teatro; colóquios; 
palestras; apresentação de livros; sessões de sensibilização e feiras, sendo nalgumas situações, efetuados os convites, 
diretamente pelo Sr. Presidente ou Sr. Vice-Presidente, durante as reuniões do Órgão Executivo. 
 
Existe também a participação de representantes da Oposição em entidades e comissões, eleitos pela Câmara Municipal 
e Assembleia Municipal, no início de cada mandato: 
 
Representantes da Câmara Municipal nos Conselhos Gerais das Escolas do Concelho, para o TRIÉNIO 2018/2021, 
eleitos em reunião de 15 de novembro de 2017: 
 

 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 
- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
- Vereador Manuel Francisco Carvalho Soares 
- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco 

 
 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
- Vereadora Paula de Jesus Godinho Pais Soares  
- Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco 

 
 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
- Vereador António Manuel Godinho Mariano  

 
Após as Eleições Autárquicas de 26 de setembro de 2021, foram designados os representantes da Câmara Municipal 
nos Conselhos Gerais das Escolas do Concelho, para o TRIÉNIO 2021/2025 em reunião de 24 de novembro de 2021: 
 

 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 
- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
- Vereadora Ana Cristina Véstia Moisão  

 
 Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 

- Vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
- Vereador Tomé Guerreiro Panazeite 
- Dirigente do Serviço de Educação Sara de Guadalupe Abraços Romão  

 
 
Representantes da Assembleia Municipal nas diversas entidades/associações, para o mandato 2017/2021, eleitos nas 
sessões de 23 de novembro de 2017 e 28 de novembro de 2019:  
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REPRESENTANTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA O CONSELHO CINEGÉTICO MUNICIPAL 
Efetivo - Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, Bento José Santa Godinho (CDU) 
Suplente - Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Marai), José António Malveiro Monteiro (PS) 
 
REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA 
CONTRA INCÊNDIOS 
Efetivo - Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), José António Malveiro Monteiro (PS) 
Suplente - Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, Maria Manuela Martins 
Valente Pica (CDU) 
 
COMISSÃO DE UTENTES DA SAÚDE E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS DO CONCELHO DE SERPA 

Efetivos: 
- Francisco António Monteiro da Cruz (CDU) 
- João Manuel Pereira dos Santos (PS) 
- José António Aboim Madeira (PPD/PSD-CDS/PP) 
 
Suplentes: 
- Ana Cristina Godinho Camilo (CDU) 
- João Francisco dos Santos Batista (PS) 

 
 
REPRESENTANTES PARA A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIMBAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
BAIXO ALENTEJO 

Efetivos: 
- João Francisco Efigénio Palma (CDU) 
- Maria José Afonso Borralho (CDU) 
- Manuel Pimenta Morgado Baiôa (PS) 
- José António Aboim Madeira (PPD/PSD-CDS/PP) 

 
Suplentes: 
- António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho (CDU) 
- Noel Ricardo Estevens Farinho (PS) 
- Ana Cristina Godinho Camilo (CDU) 

 
 
Após as Eleições Autárquicas de 26 de setembro de 2021, foram designados os representantes da Assembleia 
Municipal nas diversas entidades/associações, para o mandato 2021/2025, eleitos na sessão extraordinária de 18 de 
novembro de 2021: 
 
 

 REPRESENTANTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA O CONSELHO CINEGÉTICO MUNICIPAL 
EFETIVO: 
Presidente da Junta de Freguesia de Pias 
António Fernando Limpo Moita 
 
SUPLENTE: 
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 
Maria Rita Valente Paulino  
 
 

 REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES  

EFETIVO: 
Presidente da Junta de Freguesia de Pias 
António Fernando Limpo Moita 
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SUPLENTE: 
Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 
Edgar José Parreira Lezico 
 
 

 REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
EFETIVO 
Presidente da Junta de Freguesia de Brinches 
Maria dos Anjos Rézio Faquinéu Parreira 
 
SUPLENTE 
Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) 
Edgar José Parreira Lezico 
 
 

 REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA PARA A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA 
FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

EFETIVO 
Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 
Maria Rita Valente Paulino 
 
SUPLENTE 
Presidente da Junta de Freguesia de Pias 
António Fernando Limpo Moita  
 
 

 REPRESENTANTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL PARA O MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
EFETIVO 
Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo  
Manuel Luis Machado Nunes 
 
SUPLENTE 
Presidente da Junta de Freguesia de Brinches 
Maria dos Anjos Rézio Faquinéu Parreira 
 

 REPRESENTANTES PARA A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIMBAL – COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO 

EFETIVOS 
Tomé Alexandre Martins Pires – CDU 
Manuel Francisco Carvalho Soares – PS 
Duarte Nuno Pereira Lobo – CDU 
António Manuel Godinho Mariano – PS 
 
SUPLENTES 
Maria Manuela Martins Valente Pica – CDU 
Noel Ricardo Estevens Farinho – PS 
Maria José Afonso Borralho – CDU 
Manuel Pimenta Morgado Baiôa - PS 
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Foi disponibilizado gabinete próprio aos Vereadores da Oposição, no edifício da Autarquia, com os meios logísticos 

necessários à sua atividade. 

No mandato 2017/2021, a autarquia adquiriu computadores pessoais para uso de todos os eleitos da Câmara 

Municipal, para o exercício das suas funções, tendo os mesmos, na sua maioria, transitado para utilização no atual 

mandato 2021/2025 e encontrando-se em curso o processo para aquisição de um computador, de forma a contemplar 

todos os elementos do Órgão Executivo.  

 
 

6. DIREITO DE DEPOR 
No período em questão, os eleitos locais referidos como titulares do direito de oposição não intervieram em qualquer 
comissão para efeitos da aplicação do direito consagrado no artigo 8º do Estatuto do direito de Oposição.  
 
De acordo com o estipulado na Lei n.º 24/98, de 26 de maio, os relatórios elaborados pelos órgãos executivos das 
autarquias locais, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, serão enviados aos titulares do 
direito de oposição e publicados no Boletim Municipal, e como tem sido prática habitual, será ainda colocado em 
permanência no Site do Município.» --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite interveio para dizer que se congratula pela aceitação do pedido de alteração 

solicitado na última reunião da Câmara, mas refere que continuam a existir falhas em matéria de oposição, 

pois nunca é evidenciado quando se trata de propostas apresentadas pelo Partido Socialista e apresenta 

como exemplo, as mini zonas de atividades económicas, que o PS propõe há vários anos e continua a não 

existir uma reunião preparatória no âmbito da elaboração dos planos de atividades, que os eleitos do PS 

propõem também todos anos, pelo que, irá optar pela abstenção. -----------------------------------------------------------  

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e CHEGA e os votos 

a favor dos eleitos da CDU, aprovar o Relatório de Avaliação do Direito de Oposição relativo ao ano de 

2021 (acima transcrito) e remete-lo ao Partido Socialista, ao CHEGA e à Coligação “Consigo Serpa 

Consegue” PPD-PSD/CDS-PP, de acordo com o n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e 

para posterior publicação no Boletim Municipal “Serpa Informação” e no site do Município.  

 

 

7. Proposta de apoio à edição do livro “Apontamentos sobre o Abade Correa”  

A Divisão de Cultura e Património apresenta a proposta de apoio à edição do livro “Apontamento sobre o 

Abade Correa”, da autoria de Joaquim Matos Pinheiro, sob a forma de aquisição à editora Emporium de 100 

(cem) exemplares, pelo valor total de 1.200€ (iva incluído).  

O autor tem enquadramento para ser proposto para apoio à edição, tanto pela naturalidade, como pela vasta 

obra, como pelo tema, que apresenta para o município um evidente interesse cultural, dado versar sobre a 

vida e obra do Abade Correia da Serra. 

 

Biografia:  

Joaquim de Matos Pinheiro nasceu em Serpa nos anos 40 e reside na Maia, depois de ter vivido em Lisboa, 

Luanda, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Trofa. Estudos e artigos seus estão dispersos por jornais 

e revistas nacionais e estrangeiros, tais como o diário O Primeiro de Janeiro, o mensário Elos ou o semanário 

O Progresso da Trofa, em Portugal; o semanário Mundo Português e o diário Estado de Minas, no Brasil; e os 
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diários ABC e O Comércio, o mensário Prima e o semanário Notícia, em Luanda, entre outros. Enquanto editor, 

dirigiu a Editorial Culturang, em Luanda, sob cuja chancela publicou importantes autores angolanos, com 

destaque para Ruy Duarte de Carvalho, Vasco de Lima Couto e Carlos Ervedosa. Contos e artigos seus foram 

galardoados com diversos prémios literários, em Portugal e no exterior. 

 

Obra publicada:  

No Centenário de Romain Rolland – Crónicas de autores portugueses (em coautoria). Portugália Editora, 

Porto, 1967; Fondation Romain Rolland, Paris, 1968.  África. Poemas. Editorial Culturang, Luanda, 1972.  

Manuel de Oliveira – um Português na Venezuela, biografia. Secretaria de Estado das Comunidades 

Portuguesas, Lisboa, 1985.  Memória de um Tempo Claro. Romance. Editora Nova Arrancada, Lisboa, 2000. 

 O Elo e a Corrente. Poemas. Livralto Editores, 2003.  Os Areais do Vento. Romance. Edita-me, 2011.  

Representado na Antologia de Poesia Contemporânea. Chiado Editora, 2013.  Dias de Inverno. Romance. 

Chiado Editora, 2013.  O Segredo do Teatro Baquet. Romance. Chiado Editora, 2014.  Depois de eu Morrer 

Todos os Dias são Meus. Romance. Chiado Editora, 2015.  Cinzas de Abril. Romance. Chiado Editora, 2016. 

 

Contrapartidas para o Município:  

- A menção expressa do apoio da Câmara Municipal de Serpa com inclusão de logotipo Municipal (a 

uma cor) figurando na folha de rosto e na contracapa;   

- Que 75 exemplares da obra fiquem propriedade do município e 25 para o autor;   

- Que o município fique com o direito de venda pelo preço de capa;  

- Que o autor e editora disponibilize uma cópia do layout e paginação do livro antes de ir à gráfica;  

- Que o autor se disponibilize a calendarizar uma apresentação do livro na biblioteca; 

- A obra deve apresentar ISBN. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 1628/2022. -------------------- 

 

 Deliberação 
De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a edição do livro 

“Apontamentos sobre o Abade Correa”, da autoria de Joaquim Matos Pinheiro, através da aquisição à 

editora Emporium de 100 (cem) exemplares, pelo valor total de 1.200€ (mil e duzentos euros) - IVA 

incluído. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa – Proposta de isenção de Avaliação Ambiental 

Estratégica 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 24 do corrente mês de 

março, informa que, no âmbito da primeira Reunião Plenária da Comissão Consultiva da Revisão do PDM de 

Serpa, realizada no dia 22 de março, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

pronunciou-se favoravelmente à proposta da Câmara Municipal de Serpa para isentar a revisão do plano em 

curso de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 

 

Assim, compete à Câmara Municipal, no âmbito da Revisão do PDM de Serpa, deliberar sobre a isenção de 

AAE, ao abrigo do n.º 1 e n. º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho: 

 

1 — Os planos e programas referidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo anterior em que se determine a 

utilização de pequenas áreas a nível local e pequenas alterações aos planos e programas aí referidos só 
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devem ser objeto de avaliação ambiental no caso de se determinar que os referidos planos e programas são 

suscetíveis de ter efeitos significativos no ambiente, nos termos previstos no n. o 6 do artigo anterior.  

2 — A entidade responsável pela elaboração do plano ou programa pode solicitar a emissão de parecer, no 

prazo de 30 dias, sobre a matéria referida no número anterior às entidades às quais, em virtude das suas 

responsabilidades ambientais específicas, possam interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do 

plano ou programa. 

 

Informam ainda que, ao abrigo do n.º 7 do artigo 3.º do referido diploma, a deliberação de Câmara deverá ser 

publicitada na página de Internet do Município. 

Apresenta-se, a seguir, o parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo: 

 

 

 

 Deliberação 

Face ao exposto e ao abrigo do n.º 1 e n. º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar a revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa, 

em curso, de Avaliação Ambiental Estratégica. ------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Certificação de nome de rua em Serpa (Praça Florbela Espanca) 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 25 do corrente mês de 

março, refere que, por lapso, aquando do envia para reunião de câmara para certificação, do conjunto de 

arruamentos, da cidade de Serpa, o arruamento “Praça Florbela Espanca”, não foi devidamente elencado. 

Assim, propõem que o processo seja presente a reunião de câmara para reconhecimento da atribuição de 

“Praça Florbela Espanca”, ao arruamento em questão, o qual também já foi denominado como “Loteamento 

da Hortinha”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a atribuição de “Praça 
Florbela Espanca”, ao seguinte arruamento na União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria): 
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10. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro, ao prédio sito na Rua do 

Calvário, n.º 30 e Rua do Rossio, n.º 92, em Serpa – Requerente: Tomás Manuel Ribeiro Pelica 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a Câmara Municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a 
requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más 
condições de segurança ou de salubridade. Após deslocação ao local, na sequência do requerimento de Tomás Manuel 
Ribeiro Pelica, os Serviços Técnicos da Divisão da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboram o 
seguinte Auto de Vistoria, datado de 17 de março de 2022: 
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 Deliberação 

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

transcrito. 
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11. Proposta de delegação de competências nos Diretores dos Agrupamentos de Escolas de 

Serpa 

No âmbito do quadro de transferência de competências nos Municípios em matéria de educação, 

estabelecido pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, na sua redação atual e pelo Decreto-Lei n.º 21/2019, de 

30 de janeiro, propõe-se a delegação de competências nos Srs. Diretores de Agrupamentos de Escola nº1 e 

nº2, com efeitos de 1 de abril a 31 de agosto de 2022 e com o fim último da garantia do interesse público. 

Importa, neste processo complexo e delicado, acima de tudo, garantir a estabilidade, qualidade, eficácia e 

eficiência na resposta a alunos e restante comunidade educativa, derivando daí a proposta de manutenção do 

atual e regular funcionamento até ao final do presente ano letivo, atendendo a que, por força da 

calendarização prevista no artigo 76º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 21/2019, as competências são 

obrigatoriamente transferidas a partir de 1 de Abril de 2022, ou seja, em pleno decurso do ano escolar 

(2021/2022). 

Prevê o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que todas as competências previstas sejam exercidas pela 

Câmara Municipal, com faculdade de delegação no diretor do agrupamento de escolas e que as 

competências próprias do presidente da câmara e dos órgãos municipais referidas possam ser objeto de 

delegação nos órgãos de direção, administração e gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas. 

De entre as várias competências delegadas, e além das competências associadas em matéria de gestão de 

recursos humanos, no presente biénio avaliativo, propõe-se a transferência de verbas nos termos e datas 

associados, para gestão e distribuição do leite escolar; gestão de refeitórios sob administração direta (à data 

são 3: escola básica de Vila Nova de S. Bento; Escola Secundária de Serpa e escola básica Abade Correia 

da Serra); circuitos especiais no âmbito da educação inclusiva e encargos com instalações (água, 

eletricidade, combustíveis,  comunicações, limpeza, higiene e material de escritório), mantendo-se os 

contratos e respetivas posições contratuais atualmente em vigor. Os encargos com recursos humanos são 

diretamente assumidos pelo município. 

Não estão integrados no presente protocolo as AECs e o refeitório de Pias (Agrupamento de Escolas n1) 

atualmente com contrato firmado pela DGESTE com entidades externas, até ao final do presente ano letivo. 

 
 

Proposta de Contrato de Delegação de Competências do Município de Serpa no(a) Diretor(a) do 
Agrupamento de Escolas n.º …… de Serpa 

 
Considerando: 
- O novo quadro de transferência de competências nos Municípios, na área da educação, estabelecido pelo 
artigo 11.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, na sua redação atual; 
- A concretização da transferência de competências nos órgãos municipais, no domínio da Educação, 
operada pelo Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro; 
- O novo regime redefinido nas áreas de intervenção e âmbito de ação e responsabilidade de cada 
interveniente, assente nos princípios e regras consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada 
pela Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, na sua redação atual e no Regime de Autonomia, Administração e 
Gestão de Estabelecimentos Públicos de Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básicos e Secundário, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação atual; 
- O Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que procede ao reforço das áreas que anteriormente foram 
descentralizadas para os municípios, conferindo-lhe, também, novas competências; 
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- O facto do agrupamento de escolas ser uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de 
administração e gestão e que o(a) respetivo (a) Diretor(a) representa os órgãos de direção, administração e 
gestão nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, financeira e patrimonial, de acordo com o disposto nos 
arts.6º, 10º e 18º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 
137/2012, de 02 de julho; 
- O facto dos órgãos do Agrupamento de escolas da rede pública do Município de Serpa ter vindo a 
desenvolver as competências, agora descentralizadas, de forma eficiente e com qualidade de gestão e 
educação reconhecida por toda a comunidade educativa; 
- Por força da calendarização prevista no artigo 76º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 21/2019, que as competências 
são obrigatoriamente transferidas até 31 de março de 2022, ou seja, em pleno decurso do ano letivo escolar 
(2021/2022). 
- O n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro que, na sua redação atual, determina 
"salvo indicação em contrário” que todas as competências previstas no presente Decreto-Lei são exercidas 
pela Câmara Municipal, com faculdade de delegação no diretor do agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada". 
- O n.º 3 do artigo 44.º que define que "As competências próprias do presidente da câmara e dos órgãos 
municipais referidas no n.º 1 podem ser objeto de delegação nos órgãos de direção, administração e gestão 
dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas"; 
-  A Lei n° 75/2013, de 12 de setembro que, na redação atual, prevê a delegação de competências através de 
Contratos a celebrar entre os Municípios e o Estado; 
- Que tais contratos têm por objetivo a identificação das condições em concreto que asseguram o efetivo 
exercício das competências, agora delegadas, por parte de cada Agrupamento de Escolas e Escola Não 
Agrupada; 
- Que para uma atuação conjunta em que estejam presentes o respeito pela autonomia, pela cooperação, 
pela solidariedade e pela corresponsabilidade, se torna vital que os diferentes órgãos se esforcem por 
rentabilizar os meios disponíveis no sentido de melhor responderem às necessidades existentes; 
 
Estabelece-se, entre: 
 
- o Município de Serpa, pessoa coletiva n.º 501 112 049, com sede na Praça da República, 7830-389 Serpa, 
representado pelo Presidente da Câmara Municipal, João Francisco Efigénio Palma, no uso das 
competências previstas na alínea a) do n° 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35, do Anexo l à Lei n.9 
75/2013,de 12 de setembro, na redação atual, como primeiro outorgante; 
e, 
- o Agrupamento de Escolas n.º …… de Serpa, pessoa coletiva n.º …………………….., com sede na 
…………………… Serpa, representado pelo(a) Diretor(a) do Agrupamento de Escolas n.º …… de Serpa, 
…………………………..., no uso das competências previstas nos arts. 18º e segs. do Decreto-Lei n.º 75/2008, 
de 02 de julho; n° 3 do art.° 44° do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro; e art. 4º do Decreto-Lei n.º 
21/2019, de 30 de janeiro, como segundo outorgante; 
 
o presente contrato de Delegação de Competências que se rege pelas cláusulas seguintes: 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto 

1. O presente contrato tem por objeto a delegação de competências no(a) Diretor(a) do Agrupamento de 
Escolas n.º …. de Serpa, doravante apenas designado(a) como Diretor(a), no âmbito do novo quadro de 
competências dos órgãos municipais, em matéria da educação, estabelecido no art.° 11.º da Lei n.º 50/2018, 
de 16 de agosto e concretizado pelo Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na redação dada pelo 
Decreto-Lei n.° 84/2019, de 28 de junho. 
2. O Contrato de delegação de competências abrange as seguintes áreas: 
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a)Recursos Humanos;  
b)Apoios e Complementos educativos; 
c) Fornecimentos e serviços externos; 
d)Financiamento; 

 
Cláusula 2.ª 
Princípios 

O presente contrato de delegação de competências, baseia-se nos seguintes princípios: 
a)Igualdade de oportunidades e equidade; 
b) Eficácia e melhoria dos resultados educativos; 
c)Estabilidade; 
d)Prossecução do interesse público; 
e)Continuidade da prestação do serviço público; 
f)Necessidade de suficiência dos recursos; 
g) Subsidiariedade; 
h) O não aumento da despesa pública global; 
i)Eficiência da gestão de recursos; 
j). Autonomia na gestão escolar. 

 
Cláusula 3.ª 

Direitos e Obrigações 
1. Os Outorgantes têm deveres e direitos de consulta e informação recíprocos. 
2. Os Outorgantes comprometem-se a criar uma comissão de acompanhamento e a realizar reuniões, com a 
regularidade a definir posteriormente, para ser assegurada a articulação, o acompanhamento e monitorização 
da matéria visada no presente contrato, de forma a que, em conjunto, possam garantir a integral observância 
dos fins a que se destina. 
3. O Município de Serpa obriga-se a transferir para o Agrupamento de Escolas n.º ….. de Serpa os valores 
previstos no Anexo l. 
4. O Agrupamento de Escolas n.º …. de Serpa obriga-se a garantir uma boa gestão e aplicação das verbas 
para os fins a que se destinam e a assegurar o pagamento que resulta dos contratos para aquisição de bens 
e serviços, em estreita articulação com o Município de Serpa. 

 
Recursos Humanos 

 
Cláusula 4.º 

Recursos Humanos (Pessoal Não Docente) 
A Câmara Municipal e o Presidente da Câmara Municipal, no uso da sua competência prevista no n.º 1 do 
art.º4.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual, delega no(a) Diretor(a), as 
competências, relativamente ao pessoal não docente, no que concerne: 
a) Gestão e direção dos recursos humanos afetos ao agrupamento de escolas, no que respeita ao pessoal 
não docente (assistentes operacionais e assistentes técnicos) afetos ao ensino básico e ao ensino 
secundário; 
b) A organização de horários de trabalho e concretamente no que se refere ao pessoal não docente que 
exerce a sua atividade nos estabelecimentos de ensino deverá ser feito em articulação com o Gabinete de 
Ação Social e Educação do Município; 
c) Registo e controlo da assiduidade dos trabalhadores, reportando-o ao Gabinete de Ação Social e 
Educação até ao dia 6 de cada mês, para efeitos de pagamento de remunerações; 
d) Aprovação do mapa de férias do pessoal não docente, em harmonização com o Gabinete de Ação Social e 
Educação do Município; 
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Apoios e Complementos Educativos 
 

Cláusula 5.ª 
Ação Social Escolar 

A Câmara Municipal, no uso da sua competência prevista no n.º 1 do art.° 4. ° do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 
30de janeiro, na redação atual, delega no(a) Diretor(a) as competências previstas no art.°33. ° do respetivo 
normativo legal: 
a) A organização e gestão dos procedimentos de atribuição de apoios de aplicação universal e de aplicação 
diferenciada relativa aos alunos do 2º e 3º Ciclos e secundário; 
b) A organização dos processos dos alunos para acesso aos benefícios decorrentes dos apoios da açãosocial 
escolar, nomeadamente a atribuição de escalões, nos termos da legislação em vigor; 
c) A possibilidade de articulação com o Gabinete de Ação Social e Educação do Município para a análise 
conjuntados pedidos de reavaliação de escalão. 

 
Cláusula 6.ª 

Refeitórios Escolares 
1 - A Câmara Municipal, no uso da sua competência prevista no n.° 1 do art.° 4.° do Decreto-Lei n.° 21/2019, 
de 30de janeiro na redação atual, delega no(a) Diretor(a): 
a) A gestão do funcionamento do serviço de refeições; 
b) A gestão da cobrança e emissão de faturação às famílias; 
c)  A definição das condições de utilização do refeitório escolar; 
d) A definição do horário do refeitório; 
e) O estabelecimento de normas, regras e disciplina a incutir aos alunos, assim como hábitos alimentar e 
saudáveis; 
f) A aquisição dos produtos, bens, alimentos e equipamentos necessários à confeção das refeições; 
g) A supervisão diária do cumprimento das condições contratuais constantes do contrato de confeção e 
fornecimento de refeições, relativamente à Escola Básica de Pias; (Alínea g) exclusiva para o Agrupamento 
de Escolas n.º 1) 
 
2 - A receita das refeições deve ser mensalmente transferida para a conta do Município na 1ª semana de 
cada mês, e reportada ao mês anterior, remetendo mapa extraído do sistema de gestão de refeições, onde 
conste, designadamente, o número de utentes do refeitório (alunos, professores e outros),número alunos do 
escalão A e B, assim como o comprovativo da transferência. 
 

 
Cláusula 7.ª 

Programa Leite Escolar 
1. A Câmara Municipal, no uso da sua competência prevista no n.° 1 do art.° 4.° do Decreto-Lei n.° 21/2019, 
de30 de janeiro, na sua redação atual, delega no(a) Diretor(a), a competência da execução do Programa de 
Leite Escolar previsto no art.° 53.º do respetivo normativo legal conjugado com os art.° 16.° e 17.º do 
Decreto-Lei n.° 55/2009, de 2 de março, relativamente a crianças da Educação Pré-Escolar e alunos do 1º 
Ciclo do Ensino Básico, designadamente: 
a). Assegurar o fornecimento e distribuição do Leite, em articulação com o Gabinete de Ação Social e 
Educação; 
b). Assegurar os cuidados necessários em matéria de higiene, conservação, garantia das boas condições de 
armazenamento e distribuição, em articulação com a Câmara Municipal. 
2. Para o efeito a Câmara Municipal transfere para o Agrupamento a verba indicada no Anexo I. 
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Cláusula 8.ª 
Transportes Escolares – Educação inclusiva 

1 - A Câmara Municipal, no uso da sua competência prevista no n.° 1 do art.° 4.° do Decreto-Lei n.° 21/2019, 
de 30de janeiro, na sua atual redação, delega no(a) Diretor(a), a competência para execução do programa de 
transportes escolares, na vertente “Educação Inclusiva”: 
2. Para o efeito a Câmara Municipal transfere para o Agrupamento a verba indicada no Anexo I 
 

Fornecimentos e Serviços Externos 
 

Cláusula 9 ª 
Contratação de fornecimentos e serviços externos 

A Câmara Municipal, no uso da sua competência prevista no n.° 1 do art.° 4.° do Decreto-Lei n.° 21/2019, de 
30 de janeiro, na redação atual, delega no(a) Diretor(a) as competências previstas no art.° 46.º do respetivo 
normativo legal, nomeadamente: 
a) Contratação de fornecimento de combustíveis; 
b) Contratação de serviços de internet e comunicações; 
c) Aquisição de produtos de higiene e limpeza; 
d)Aquisição de papel, material de escritório e de expediente; 
e)Aquisição de consumíveis de impressão; 
f) Aquisição de software 

 
Financiamento 
Cláusula 10.ª 

Recursos Financeiros 
1. As verbas necessárias à execução do presente contrato são garantidas mediante transferência do 
Orçamento de Estado – Fundo de Financiamento da Descentralização, conforme previsto no artigo 5º, da Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto 
2. Os recursos financeiros destinados à execução do presente contrato são disponibilizados pelo primeiro 
outorgante e transferidos para o segundo outorgante até ao dia 20 de cada mês. 
3. Os valores indicados no referido Anexo I, constituem uma estimativa, com base nos valores suportados 
pelo Agrupamento de Escola nos anos letivos anteriores, e nos contratos de aquisição de bens e serviços, em 
vigor. 
4. Até ao dia 8 do mês seguinte à realização do pagamento, deve o segundo outorgante, apresentar relação 
das despesas efetivamente suportadas/pagas, para acerto de contas. 
5. Caso se venha a verificar que as despesas (deduzidos os investimentos e as receitas) superam os valores 
previstos no presente acordo, deverá ser levada a reunião de Câmara Municipal nova informação, com os 
valores corrigidos, para deliberação. 
6. Caso se venha a verificar que as despesas (deduzidos os investimentos e as receitas) ficam aquém dos 
valores previstos no presente acordo, deverá haver lugar a acerto de contas. 
7. Todas as aquisições devem ser realizadas de acordo com o Código dos Contratos Públicos (CCP), assim 
como com as regras constantes das Normas de Execução do Orçamento do Município de Serpa.  
 

Cláusula 11.ª 
Finalidade dos Recursos Financeiros 

Durante a vigência do Contrato, os outorgantes acordam que os recursos financeiros a transferir pela Câmara 
Municipal para os Agrupamentos de Escola integram os montantes necessários ao exercício das 
competências delegadas pelo presente Contrato. 
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Cláusula 12ª 
Deveres de Informação 

1 - Cada um dos Outorgantes, de boa-fé, informa o outro de quaisquer circunstâncias que cheguem ao seu 
conhecimento e possam afetar os respetivos interesses, cumprimento ou boa execução do Contrato. 
2 - No prazo de 10(dez) dias após a ocorrência de tal impedimento, o Outorgante informa o outro do tempo ou 
da medida em que previsivelmente será afetada a execução do Contrato. 
 

Cláusula 13ª 
Alteração do Contrato 

1 - O contrato poderá ser revisto sempre que ocorram motivos que justifiquem a sua alteração, 
nomeadamente: 
a) Alteração dos pressupostos ou das condições em que se baseou a sua celebração; 
b) A revisão seja indispensável para adequar o Contrato aos objetivos pretendidos; 
c) Alterações legislativas de caráter específico com impacto direto, indireto e relevante no desenvolvimento do 
objeto deste contrato; 
d) Por proposta fundamentada de qualquer dos Outorgantes e aceite pelo outro; 
e) Em qualquer outro caso em que haja consenso entre os Outorgantes. 
2 - Quaisquer alterações do Contrato constarão de aditamentos assinados por ambos os Outorgantes, após 
serem submetidos aos respetivos formalismos legais. 
 

Cláusula 14º 
Dúvidas e Omissões 

1 - As dúvidas resultantes da interpretação ou execução do presente contrato bem como as omissões que se 
torne necessário suprir, serão resolvidos por acordo entre os dois Outorgantes. 
2 - Em caso de desacordo quanto à interpretação a dar ou à forma de colmatar a omissão, competirá à 
Câmara Municipal, fixar a interpretação ou aprovar cláusula que suprima a lacuna. 
 

Cláusula 15ª 
Foro Competente 

Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e a execução do contrato, será 
competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, com renúncia a qualquer outro. 
 

Cláusula 16ª 
Resolução do Contrato 

1 - Sem prejuízo dos Fundamentos gerais de resolução dos Contratos, este pode ser resolvido por qualquer 
dos Outorgantes nos seguintes casos: 
a) Incumprimento das obrigações contratuais por facto imputável a um dos Outorgantes; 
b) Por razões de interesse público devidamente fundamentadas; 
c) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias; 
d) Por acordo das partes. 
2 - A resolução do Contrato determina a cessação da delegação de competências da Câmara Municipal no(a) 
Diretor(a), produzindo efeitos a partir da data de assinatura do respetivo documento, que cumprirá com os 
mesmos formalismos legais verificados no presente Contrato. 
 

Cláusula 17ª 
Prazo do contrato 

O presente contrato entrará em vigor na data da sua assinatura, mantendo-se vigente até 31 de agosto de 
2022, sem prejuízo de posterior renegociação para os anos letivos seguintes. 
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Cláusula 18º 
Denúncia 

O presente contrato pode ser denunciado pelas partes se cessarem as razões e circunstâncias que estiveram 
na base da presente delegação de competências, devendo observar-se um prévio aviso de 60(sessenta) dias 
da data pretendida, 
 

Cláusula 19º 
Legislação aplicável 

O presente Contrato rege-se pelo disposto na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; no Decreto-Lei nº 21/2019, de 
30 de janeiro, a sua atual redação; na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação; no Decreto-
Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na atual redação e na demais legislação aplicável. 
 

Cláusula 20ª 
Publicidade 

Este contrato é publicitado no sítio da internet do Município de Serpa. 
E por ambos os outorgantes concordarem com o conteúdo integral do presente contrato e se obrigarem a 
cumpri-lo integralmente, o vão assinar em duplicado, ficando cada um com um exemplar. 
 
A minuta deste contrato foi presente e aprovada em reunião de Câmara de …/…/……, em conformidade com 
o disposto na alínea m), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 
 
O Primeiro Outorgante, O Presidente da Câmara Municipal - João Francisco Efigénio Palma 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Pelo(a) segundo(a) Outorgante, o(a) Diretor(a) do Agrupamento de Escolas n.º ….. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Anexo I 

Agrupamento de Escolas n.º 1, de Serpa 

Leite Escolar 647,20€ 
Custos refeitório c/ Gestão direta 17 129,85€ 
Circuitos especiais de transporte (educação 
inclusiva) 

3 666,00€ 

Encargos das instalações (água, eletricidade, 
combustíveis e comunicações) 

22 928,17€ 

Encargos das instalações (limpeza, higiene e 
material de escritório) 

16 035,55€ 

TOTAL 60 406,77€ 
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Agrupamento de Escolas n.º 2, de Serpa 

Leite Escolar 1 191,00€ 
Custo refeitórios c/ Gestão direta (valor refª 
Fevereiro 2022) 

 

Escola Básica nº1 VNSBento (2502,82€*3) 7508,40€ 

Escola Secundária de Serpa (549,00€*3) 1 647,00€ 
Encargos das instalações (água, eletricidade, 
combustíveis e comunicações) 

19 500,00€ 

Encargos das instalações (limpeza, higiene e 
material de escritório) 

2 300,00€ 

Total  32 146,4€ 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente informou que os Diretores dos Agrupamentos de Escolas foram 

previamente contactados, para que se pronunciassem sobre o teor do contrato de delegação de 

competências, agora proposto para deliberação do Órgão Executivo. ------------------------------------------------------ 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite, de acordo com opinião já manifestada em assuntos respeitantes à 

transferência de competências, refere que a data para inicio destas transferências estava prevista há muito 

tempo, o que permitia que o assunto pudesse ser tratado com mais antecedência e recorda o facto de 

algumas autarquias terem começado a tratar do assunto mais cedo, o que lhes permitiu um maior 

conhecimento e melhor preparação para quando as transferências se concretizassem, contudo, se os 

Diretores dos Agrupamentos já foram contactados e manifestaram a sua concordância com o teor deste 

contrato de delegação de competências, irá votar favoravelmente o assunto. -------------------------------------------- 

O Sr. Presidente e a Sr.ª Vereadora Odete Borralho referiram o facto de ter sido necessário efetuar diversas 

reuniões setoriais com as escolas para tentar apurar os valores e atualiza-los, dado que, os valores 

apresentados pelo Ministério, são referentes a 2019 e embora a Câmara tenha solicitado recentemente a 

atualização desses dados, eles não foram atualizados pelo Governo, pelo que, a elaboração do protocolo 

com maior antecedência não teria vantagem, pois os valores ficariam desatualizados e foi ainda referido que, 

na devida altura, em maio de 2019, aquando da apreciação do mapa enviado pelo Ministério, com os valores 

das transferências de verbas para a autarquia, a  Câmara Municipal pronunciou-se sobre o assunto, colocou 

várias questões ao Governo, e até ao momento, ainda não obteve resposta sobre o assunto.----------------------- 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão disse que, neste assunto das transferências de competências para as Câmaras 

Municipais, não pode concordar com a posição do PS, pois na sua opinião, as transferências devem ser 

efetuadas com as respetivas verbas e nas devidas condições, para que os municípios tenham capacidade de 

resposta para desempenhar devidamente essas novas competências. ---------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, acima 

transcrita, relativa ao Contrato de Delegação de Competências do Município de Serpa no(a) Diretor(a) 

do Agrupamento de Escolas n.º1 de Serpa e no(a) Diretor(a) do Agrupamento de Escolas n.º 2 de 

Serpa, com efeitos de 1 de abril a 31 de agosto de 2022. ------------------------------------------------------------------ 
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12. Proposta de abertura de procedimento concursal, para recrutamento de 20 Assistentes 

Operacionais da área funcional de Serviços Gerais, com contrato por tempo determinado, para 

o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude 

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

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que se transcreve: 

 

«Considerando: 

1- Que o n.º 2 do artigo 30º da Lei do Trabalho em Função Públicas (doravante designada por LTFP), 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, estabelece a possibilidade de 

se promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos de trabalho 

previstos no mapa de pessoal e que esse recrutamento deve ser feito por tempo indeterminado ou a 

termo, consoante a natureza permanente ou transitória da atividade. 

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

racionalização e a economia de meios, e designadamente por razões de celeridade, economia 

processual e aproveitamento dos atos numa lógica de contenção de custos, o recrutamento seja 

destinado também a candidatos que não possuam relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado previamente estabelecida, no estrito cumprimento da legislação em vigor, 

concretamente, o cumprimento do estabelecido no n.º 3 e seguintes do artigo 30.º  da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho. 

3- Que nos termos do artigo 37º, n.º 1, alínea d) da Lei suprarreferida, o recrutamento deverá 

estabelecer como preferência base os candidatos aprovados com relação jurídica de emprego público 

por tempo indeterminado previamente estabelecida, de entre os quais, em primeiro lugar os que 

estiverem em regime de requalificação, e em última análise e esgotados todas as possibilidades, os 

candidatos sem vínculo de emprego público previamente estabelecido. 

4- Que os postos de trabalho em apreço encontram-se previstos no mapa de pessoal para o ano de 

2022, aprovado pela Assembleia Municipal, na sessão de 25 de fevereiro de 2022; 

5- Que os Municípios não têm de consultar o INA, no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de 

trabalhadores em situação de valorização profissional, de acordo com solução interpretativa 

homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local de 15 de julho de 2014, sendo as 

autarquias locais, nos termos do artigo 2.º da Lei 25/2017, de 30 de maio, na sua atual redação e do 

artigo 16.º-A do Decreto-lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, entidades gestoras 

subsidiárias enquanto as EGRA não estiverem em funcionamento. 

6- Que o recrutamento para a carreira do regime geral de Assistente Operacional, a que se refere a 

alínea c) do n.º 1 do artigo 88.º da LTFP, efetua-se mediante o disposto na Portaria n.º 125-A/2019, 

de 30 de abril, com as alterações da Portaria n.º12-A/2021 de 11 de janeiro, que regulamenta a 

tramitação do procedimento concursal. 

7- Que o Município a 31 de dezembro de 2020, não se encontrava em situação de saneamento ou de 

rutura, conforme preceituado no artigo 61.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, na sua atual 

redação (OE 2021), não estando assim impedido de proceder à abertura de procedimentos 

concursais. 

8- Que o Cabimento foi solicitado pelo documento I. 3237/2022, da MyDoc, tendo sido a respetiva 

despesa cabimentada. 
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9- Que o Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na redação atualizada da Lei n.º 80/2013, de 28 

de novembro (diploma legal que procedeu à aplicação e adaptação à Administração Local da Lei n.º 

12-A/2008 de 27 de fevereiro, Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações, nomeadamente no que se 

refere às competências administrativas dos respetivos órgãos - parcialmente revogada pela Lei n.º 

35/ 2014 de 20 de junho) estabelece nos artigos 4º a 9º que o recrutamento de trabalhadores 

necessários à ocupação de todos ou alguns postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de 

pessoal aprovado, nas condições determinadas no artigo 30º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho é 

precedido de aprovação do respetivo órgão executivo; 

Proponho: 

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

Municipal autorize a abertura do procedimento concursal infra, tendo em vista a constituição de relação 

jurídica de emprego público por tempo determinado, uma vez que a necessidade que sustenta esta 

contratação é de carácter transitório, para recrutamento de: 

- Até 20 (vinte) Assistentes Operacionais (Serviços Gerais) para o Gabinete do Movimento 

Associativo, Desporto e Juventude, dada a necessidade temporária de admissãopara as atividades de 

natureza sazonal, mais concretamente Piscinas e ATL. 

2- Que a Câmara Municipal determine ainda que o procedimento concursal destinar-se-á a trabalhadores que 

possuam ou não vínculo de emprego público, dado que é fundamental para o regular funcionamento do 

município o preenchimento dos presentes postos de trabalho, considerando as funções de especial interesse 

público que os mesmos visam prosseguir, sempre de acordo com as regras de priorização acima indicadas. 

Assim, de acordo com o supra exposto, submete-se a respetiva apreciação ao órgão Executivo.» 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite referiu que este assunto é recorrente, é habitual todos os anos proceder-se à 

abertura deste procedimento, contudo, nem sempre os candidatos selecionados são os mais vocacionados 

para desempenhar estas funções, principalmente para trabalhar com crianças no ATL e alerta para a 

necessidade de se selecionar pessoas com mais aptidão para as funções que vão desempenhar. ---------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e 

CHEGA e os votos a favor dos eleitos da CDU, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 9º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, autorizar a abertura do procedimento concursal infra, 

tendo em vista a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado, uma vez 

que a necessidade que sustenta esta contratação é de carácter transitório, para recrutamento de: 

- Até 20 (vinte) Assistentes Operacionais (Serviços Gerais) para o Gabinete do Movimento 

Associativo, Desporto e Juventude, dada a necessidade temporária de admissão para as atividades de 

natureza sazonal, mais concretamente Piscinas e ATL. 

O procedimento concursal destinar-se-á a trabalhadores que possuam ou não vínculo de emprego 

público, dado que é fundamental para o regular funcionamento do município o preenchimento dos 

presentes postos de trabalho, considerando as funções de especial interesse público que os mesmos 

visam prosseguir, sempre de acordo com as regras de priorização acima indicadas. 
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13. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 58 referente ao dia 29 de 

março de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.611.054,14€ (dois milhões, seiscentos e onze mil, 

cinquenta e quatro euros e catorze cêntimos) e 57.171,07 (cinquenta e sete mil, cento e setenta e um euros e 

sete cêntimos) respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ----------- 

 

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, interveio a Sr.ª Vereadora Ana Moisão, que 

começou por oferecer ao Sr. Presidente, a publicação “Construindo o Corredor Sudoeste Ibérico”, na 

sequência da palestra que decorreu em Vila Nova de S.Bento, para a qual foi enviado convite a todos os 

eleitos.  

Recorda que ainda não recebeu informação sobre as diversas questões que colocou sobre os passadiços do 

Pulo do Lobo e acrescenta ainda que lhe seja enviado também o contrato de adjudicação da obra dos 

passadiços.  

Sobre a situação do Hospital de Serpa, diz que todos deveriam juntar forças para reclamar sobre a 

necessidade de intervenção, dado que a situação é muito complicada, as valências são cada vez menos, os 

exames de cardiologia já não são realizados, o serviço de radiologia precisa de equipamento novo, só existe 

uma médica, o que leva ao encerramento noturno e está eminente o seu total encerramento. Acrescenta que, 

neste momento, já não defende a Santa Casa da Misericórdia, por considerar que existe uma má gestão e 

defende os interesses dos munícipes, pelo que, já fez chegar ao seu grupo parlamentar, um documento a 

expor a situação, que é muito complicada e deveremos estar atentos e que é um assunto que não deve ser 

usado apenas como bandeira politica.  

 

Diz ainda que também continua a aguardar pela resposta sobre o plano de mobilidade do concelho, sobre o 

relatório da situação das muralhas de Serpa e sobre os motivos que levaram à aquisição das obras do SAM. 

Refere a necessidade de se alertar as Infraestruturas de Portugal sobre a estrada de Brinches-Mina da 

Orada, pois as pessoas não respeitam a velocidade e as saídas nos cruzamentos não estão devidamente 

identificadas e já têm ocorrido acidentes. A estrada nacional que atravessa Pias, tal como a entrada nesta 

localidade está numa situação vergonhosa, cheia de buracos e solicita que seja feita uma intervenção.  

Pergunta onde se devem dirigir no nosso concelho, para obter informações sobre os apoios, quem quiser 

investir na área do turismo, em alojamento local.  

Diz ainda que existe vontade de grande parte das pessoas, de homenagear o saudoso Nicolau Breyner, por 

isso, questiona, para quando está previsto a atribuição do seu nome ao cine teatro municipal de Serpa.  

Questiona ainda sobre o motivo do cancelamento da prova de Ultramaratona de BTT SRP160. -------------------- 

 

Sobre as questões dos passadiços do Pulo do Lobo, o Sr. Presidente disse que já foi alertado o funcionário, 

para prestar essas informações.  

Em relação ao hospital de Serpa, lembra que desde o inicio, que a CDU tem alertado para essa situação e 

sempre esteve contra a cedência da gestão à Santa Casa da Misericórdia de Serpa e previa-se que um dia 

poderiam vir a surgir os problemas que agora se verificam. A Santa Casa tem feito um esforço enorme, mas 

não há condições para continuar nesta situação e só poderão ser prestados cuidados de saúde, em 

condições dignas, se estiver integrado no SNS – Serviço Nacional de Saúde.  
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Sobre o plano de mobilidade do concelho, diz que a autarquia tem dois planos elaborados há algum tempo e 

vai solicitar que sejam fornecidos à Sr.ª Vereadora, sem prejuízo de eventual necessidade de se fazer 

alterações e que vamos tomar em consideração e ver o que se poderá fazer sobre a situação da Mina da 

Orada. 

Em relação à estrada de Pias, informa que, na última reunião da CIMBAL, alertou os restantes municípios 

para a necessidade de um trabalho conjunto, na defesa das nossas acessibilidades, nomeadamente o IP8. 

Tem sido solicitada informação às Infraestruturas de Portugal, qual era a base para decisão de considerarem 

o seu estado razoável e sobre a data do último censo que efetuaram, mas continuamos sem obter resposta.  

Quanto aos apoios para investimento em alojamento local, diz que os eventuais interessados podem dirigir-se 

ao CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento, que funciona na Rua Dr. Luis de Almeida e Albuquerque, 

em Serpa, para obter informações sobre apoios, nesta e noutras áreas de investimento. 

 

No que se refere ao relatório sobre o estado de conservação das muralhas, diz que é um assunto que não 

depende apenas da Câmara, pois é necessário a intervenção da DGESTE, que já foi contactada, 

aguardando-se a disponibilidade dos técnicos dessa entidade para a deslocação ao local, para elaboração 

desse relatório. 

Sobre a homenagem ao Nicolau Breyner, diz que existe da parte da Câmara o compromisso para a atribuição 

do seu nome ao cine teatro de Serpa, mas pretende-se que essa homenagem seja feita após a conclusão dos 

trabalhos de recuperação do edifício.  

Em relação à fundamentação para aquisição das obras do SAM, mais uma vez refere que foi um processo 

que decorreu há muitos anos, mas assim que tiver essa informação, será a mesma enviada aos eleitos e 

quanto aos motivos do cancelamento da prova SRP 160, diz que o promotor do evento encontra-se presente 

na reunião e no período de intervenção do público, poderá pronunciar-se sobre o assunto, sendo que 

posteriormente à intervenção do promotor, a Câmara poderá também prestar os esclarecimento solicitados.   

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho interveio para dizer que a autarquia tem um planeamento para arranjo das 

ruas e estradas, que visa tapar os buracos desses pavimentos em todas as freguesias e amanhã irão 

começar os trabalhos em Serpa  e quando se chegar a Pias, a Câmara irá tapar também os buracos no 

pavimento referidos pela Sr.ª Vereadora Ana Moisão, embora seja uma estrada nacional da responsabilidade 

da IP, mas a Câmara irá fazer esse esforço, embora não seja a primeira vez que a Câmara faz intervenções 

que são da responsabilidade da IP e das que fez até hoje, como foi o caso do caneiro, ainda não foi 

ressarcida dessas despesas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voltou a intervir a Sr.ª Vereadora Ana Moisão para, em relação ao Hospital de S.Paulo, dizer que tem muitas 

dúvidas que a integração no SNS seja a solução para os atuais problemas, tendo a Srª Vereadora Odete 

Borralho solicitado que seja esclarecida qual seria a solução que aponta para a resolução dos problemas do 

hospital, pois se tem duvidas sobre a sua integração no SNS e considera que a gestão privada não é solução 

e gostaria que justificasse também o seu comentário de que há um bloqueio relativamente ao hospital por 

preconceito ideológico e que o hospital tem sido usado como bandeira politica. A Sr. Vereadora Odete diz 

que, desde a primeira hora, que a CDU defende o serviço público de saúde para o concelho de Serpa e quem 

tem feito bandeira politica é quem não tem defendido o hospital. A Câmara tem acompanhado as dificuldades 

e tem efetuado várias reuniões com a Santa Casa da Misericórdia e tem dado o apoio possível e considera 

que a gestão privada não é solução e tem sempre defendido, que as pessoas do nosso concelho têm direito 

aos mesmos cuidados de saúde que as pessoas do resto do País. --------------------------------------------------------- 
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A Sr.ª Vereadora Ana Moisão respondeu que, para já, aquilo que defende são os interesses do município e 

este assunto é uma bandeira de todos nós e quanto à gestão do hospital, diz que claramente se percebe uma 

pressão muito grande do Executivo pelo trabalho da Santa Casa e já se chegou à conclusão que existem 

problemas de gestão, a ULSBA não cumpriu os contratos. Diz ainda que o Chega não é contra o SNS e o 

privado não é um inimigo, mas sim um aliado, e por isso existem as parcerias público-privadas  

 

O Sr. Vereador Tomé Panazeite, referiu que, se não se quer a Santa Casa, nem o SNS, então o que se 

pretende para a gestão do hospital? Diz que o Chega defendia a Santa Casa e agora vem defender os 

munícipes, mas considera que é um pouco tarde, pois primeiro estão sempre os munícipes e depois as 

instituições.  

No geral, a situação dos hospitais tem vindo a deteriorar-se, mas o SNS tem que existir e defende a reversão 

do hospital de S.Paulo para o SNS, mas com todas as valências.  

Sobre o apoio aos refugiados, diz que já teve conhecimento através da comunicação social e facebook que o 

nosso município está enquadrado nas ações a desenvolver no âmbito da CIMBAL e também através das 

redes sociais, teve conhecimento da recolha de bens para apoio aos refugiados, mas só lamenta que tenha 

tido conhecimento através das redes sociais e não tenha havido um prévio conhecimento aos eleitos. A titulo 

individual, algumas pessoas avançaram com ações de solidariedade, a comunidade escolar também lançou 

campanhas de apoio e só depois surgiram as campanhas de apoio por parte da Câmara Municipal e na sua 

opinião, deveria ter sido o município a tomar a iniciativa.   

Pergunta se já alguém manifestou disponibilidade para aderir ao programa Porta de Entrada. 

Sobre a Ultramaratona de BTT, disse ainda que gostaria de saber se há alguma base para determinar os 

apoios a este tipo de provas, se existe algum regulamento, dado tratar-se de uma empresa e qual a diferença 

entre este tipo de evento e aqueles que são apoiados pelo município. ---------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente interveio para prestar um esclarecimento, na sequência da questão que tinha sido colocada 

pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, na reunião de 2 de março, sobre o processo de candidatura da reabilitação 

da ermida de Santa Luzia, em Pias. Foi celebrado um protocolo em 2019, entre o Município de Serpa, a Junta 

de Freguesia de Pias, a Fábrica da Igreja da Paróquia de Pias e a Direção Regional de Cultura do Alentejo, 

tendo em vista a elaboração da candidatura, na mesma altura em que se fez a candidatura para a 

recuperação da igreja de Santa Maria, em Serpa, sendo esta última aprovada, e reprovada a candidatura da 

ermida de Santa Luzia.  

Quanto à vigência do protocolo celebrado em 2019, refere o n.º 2 da cláusula 6.º que: “Sem prejuízo do 

disposto no número anterior, qualquer das partes poderá resolver o presente protocolo, mediante aviso prévio 

de 3 meses, comunicado por escrito aos outros outorgantes.” Considerando que, até agora, ninguém 

denunciou o protocolo, ele mantém-se em vigor, pelo que, quando surgir um aviso de abertura de 

candidaturas, serão contactados os outros outorgantes e se estiverem interessados, a autarquia estará 

disponível para avançar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho informou que, em relação ao programa Porta de Entrada, no âmbito do 

CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes e em parceria com a Rota do Guadiana, tem sido 

gerido o contacto com os ucranianos que vivem no concelho, para tentar perceber se as suas famílias 

estavam interessadas em vir para Serpa, tendo uma família respondido afirmativamente e a situação está a 

ser acompanhada para a receção desses refugiados. Recebemos também duas cidadãs indianas que viviam 
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na Ucrânia e ficaram a viver com amigos que já residiam em Serpa e o assunto está a ser acompanhado pelo 

serviço de ação social. 

Em relação às ações de campanha, a Câmara começou por verificar quais as organizações que estavam a 

dar apoio, tendo a escola se disponibilizado para fazer uma campanha, à qual aderiu a Junta de Freguesia de 

Vila Verde de Ficalho e a Câmara Municipal, em conjunto com as Juntas de Freguesia que quiseram aderir, 

avançou também com uma campanha de recolha de donativos. ------------------------------------------------------------ 

 

Em resposta à questão colocada pelo Sr. Vereador Tomé Panazeite, o Sr. Presidente informou que os apoios 

às associações são atribuídos com base no regulamento de apoio ao movimento associativo, mas para as 

empresas não temos especificamente nada definido. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Período de intervenção do público 

 

Interveio o Sr. Mário Cavaco, residente em Vila Nova de S.Bento, que começou por dizer que a situação do 

Hospital de Serpa e do SNS o preocupa bastante e o assunto já foi exposto ao grupo parlamentar do Chega. 

Refere que o Chega nunca foi contra o SNS, sempre defendeu um sistema misto e que pudesse coexistir, 

dando como exemplo, em Évora, o Grupo Espirito Santo. Em termos de investimento, o privado é 

recomendável, pois vai aliviar a despesa pública. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. António Lobão, que começou por abordar a situação dos passadiços do Pulo do Lobo, que 

considera gravíssima, referindo a possibilidade, na sua opinião, da Câmara perder a comparticipação 

financeira, o que seria um problema e um desprestigio e tem duvidas se a adjudicação terá sido feita da forma 

mais competente. Quando se rescinde um contrato e se decide pela posse administrativa e cativação da 

caução, é de prever que a empresa avance com uma providencia cautelar, cujo processo poderá decorrer até 

ao fim do prazo de execução da obra.  

Na sua opinião, a Câmara deveria ter recorrido a um parecer jurídico externo e independente, para acautelar 

eventuais problemas que decorram da sua decisão e deu como exemplo, o Dr. Menezes Cordeiro, 

conceituado advogado que vive em Serpa e que seria fácil de contactar.  

Falou ainda sobre as obras que estão a decorrer na Rua dos Fidalgos, em Serpa, e alerta para o que poderá, 

no futuro, vir a ser um problema, pois considera que está a tomar uma quota muito alta, a quota da pedra está 

superior ao patamar das habitações e com pluviosidade torrencial, poderá ser um problema. ----------------------- 

 

Em relação à intervenção sobre a obra da Rua dos Fidalgos, o Sr. Presidente da Câmara disse que já alertou 

os técnicos responsáveis pela obra e em relação aos passadiços diz que a autarquia não avançou, 

fundamentada apenas em pareceres técnicos internos, recorreu a um gabinete de advogados. Informou que a 

Câmara vai tomar posse administrativa, no dia 5 de abril e vai avançar com um novo procedimento para 

concluir a obra e o tribunal não deu resposta à providencia cautelar, está a tratar o assunto, como um 

processo normal. Os advogados da empresa estão a tentar chegar a um acordo. -------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Manuel Afonso, residente em Pias, para fazer referência à necessidade de marcação 

horizontal na estrada de Pias e solicita que a Câmara Municipal pressione as Infraestruturas de Portugal para 

a execução desse serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Interveio em seguida, o Sr. Luís Silva, da empresa Trilhos Vivos – Unipessoal, Lda. que começou por dizer 

que, desde 2008 que organiza em Serpa, a Ultramaratona de BTT SRP 160, com o apoio da autarquia, mas 

que, este ano, não foi possível um entendimento com a Câmara e foi necessário cancelar a prova e estando 

previstas cerca de 450 inscrições, serão mais valias que não ficam no nosso concelho, não vai gerar receitas 

para o comércio, restauração e alojamento.  

Na proposta que apresentou à autarquia para a prova deste ano, solicitou um apoio de 20,00€ por pessoa/por 

inscrição e foi-lhe proposto o apoio de 4.065€, sendo o valor de 9,00€/pessoa, tomando como comparação 

outro tipo de provas realizadas no concelho, por associações, mas considera que não se pode avaliar um 

evento, em número de participantes absolutos, mas sim nas mais valias para o concelho. Além disso, foi-lhe 

também solicitado um relatório de contas, à semelhança do procedimento adotado com as associações, 

contudo, a Trilhos Vivos, é uma empresa e não pode ser comparada às associações. Considera que a 

proposta que apresentou não foi devidamente negociada, não foi levado em conta o historial desta prova, que 

já trouxe muitas pessoas a Serpa ao longo dos doze anos em que se realizou. Refere ainda que existem 

outros municípios interessados na realização desta prova, mas lamenta que o evento não continue aqui, pelo 

turismo, pelo desporto e promoção do território.  

Diz que houve um desinvestimento da autarquia, que terá consequências e vem pedir responsabilidades 

politicas sobre esta decisão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente disse que, na sequência dos vários contactos, teve uma reunião com o 

Sr. Luis, enquanto gerente da empresa e com o seu pai, em que foram apresentados os projetos da empresa, 

tendo manifestado o seu agrado com a iniciativa e vontade de realizar atividades no concelho. Sobre a 

Ultramaratona SRP 160, em anos anteriores, tem sido feito através da contratualização de um serviço, pois 

por se tratar de uma empresa, não é possível a atribuição de um subsidio, como sucede com as associações. 

Para a edição deste ano, o Sr. Luis solicitou 10.000€, a cedências de duas viaturas 4x4, baias e a 

disponibilização dos balneários da piscina. A Câmara tomou como referência, o Trail de Vila Verde de Ficalho 

e o Trail da Ribeira de Limas, cujo valor foi de 6,50€ a 7,00€ por pessoa e para a prova SRP 160 foi proposto 

o valor de 9,00€, a cedência de uma viatura, por ser a única que tínhamos disponível para a data de 

realização do evento e 20 baias/grades. A cedência da viatura e das grades, foi uma decisão técnica, pois era 

o que os serviços tinham disponível para ceder e o apoio de 9,00€ por inscrição, foi uma decisão politica.  

Quando lhe foram pedidas explicações sobre esta proposta, fora da câmara, disse ao Sr. Luis para marcaram 

uma reunião para se analisar esse assunto, pelo interesse para o concelho na realização desta prova. Na 

segunda feira realizou-se a reunião solicitada e a ideia era perceber, até que ponto, seria possível arranjar 

uma solução, para a colaboração da Câmara, tornando possível a realização da prova, mas o Sr. Luis disse 

que informalmente já tinha cancelado a prova e face a essa sua decisão, já não havia razão para continuar a 

tentar arranjar soluções para a realização da prova. Da parte da Câmara continua a existir interesse na 

realização deste tipo de provas no nosso concelho, pelas suas mais valias e propõe que, no próximo ano, o 

assunto seja analisado com mais antecedência, para permitir uma melhor apreciação do processo. ------------- 
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Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 21 de março 

Os eleitos tomaram conhecimento da seguinte informação, enviada ao munícipe Sr. António Mariano: 

«Analisada a questão colocada, na reunião pública da Câmara Municipal, que se realizou em Pias, no dia 2 

de fevereiro, sobre a construção de um muro, e após deslocação ao local, a Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, informa que se trata de um muro de vedação, enquadrável na alínea b) do nº 1 do 

artigo 593.º do Código de Regulamentos e Posturas da Câmara Municipal de Serpa - obras de escassa 

relevância urbanística.  Por esse facto, a operação, não está sujeita a controlo prévio, de acordo com a alínea 

c) do nº 1 do art.º 6º do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação).» 

 

 

 

Dia 23 de março 

«De harmonia com o questionado pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, na última reunião da Câmara Municipal, 

informa-se que o compromisso dos arrendatários é o de proceder à abertura do " Bar” do Castelo, antes da 

Páscoa.» 

 

 

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 

 Licenças de recinto itinerante 

 Licenças de recinto improvisado 

 1.ª Alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal  

 CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – Comparticipação dos municípios para 

2022 

 Relatório de Avaliação do Direito de Oposição relativo a 2021 

 Proposta de apoio à edição do livro “Apontamentos sobre o Abade Correa” 
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 Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa – Proposta de isenção de Avaliação Ambiental 

Estratégica 

 Certificação de nome de rua em Serpa (Praça Florbela Espanca) 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16 de setembro, ao prédio sito na Rua do 

Calvário, n.º 30 e Rua do Rossio, n.º 92, em Serpa – Requerente: Tomás Manuel Ribeiro Pelica 

 Proposta de delegação de competências nos Diretores dos Agrupamentos de Escolas de Serpa 

 Proposta de abertura de procedimento concursal, para recrutamento de 20 Assistentes Operacionais 

da área funcional de Serviços Gerais, com contrato por tempo determinado, para o Gabinete do 

Movimento Associativo, Desporto e Juventude 

 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20h00, 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 8/2022 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 30 de março de 2022 

 
 
 
ANEXO 1–  1.ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal  

 

 


