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 ATA N.º 1/2020 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 27 DE 

FEVEREIRO DE 2020 

 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, reuniu ordinariamente o Órgão 

Deliberativo, pelas dezoito horas, no Salão Polivalente de Vila Nova de S.Bento, convocado de 

acordo com o artigo 27.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 1 do artigo 9.º e artigo 14º 

do Regimento.  

PRESENÇAS 

João Francisco Efigénio Palma 

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Francisco António Monteiro da Cruz 

Manuel Pimenta Morgado Baiôa 

Telma Cristina Cardoso Saião Silva 

Maria José Afonso Borralho 

Isabel Maria Sevinate Espinho  

Duarte Nuno Pereira Lobo 

João Manuel Pereira dos Santos 

Florbela da Luz Teixeira Pires 

José António Aboim Madeira 

Ana Luísa Ramos Travessa 

Daniel Abraços Veiga 

Raquel de Jesus Saragoça Ventura 

João Francisco dos Santos Batista 

Ana Sofia Valente dos Santos, em substituição de José Miguel Martins Braga 

Francisco Parelho Mira Galego 

António Racha Cubaixo 

Natércia de Jesus Guerreiro Valente  

António Lúcio Franco Travessa, Presidente da Junta de Freguesia de 

Brinches 

Bento José Santana Godinho, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Verde de Ficalho 

José António Malveiro Monteiro, Presidente da União de Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) 

José Eugénio Machado, em substituição do Presidente da Junta de 

Freguesia de Pias, nos termos do artigo 18.º n.º 1 c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro 
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Maria Manuela Martins Valente, Presidente da União de Freguesias de 

Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo 

 

Faltas 

António Carlos Silva Ribeiro de Carvalho 

Ana Cristina Godinho Camilo 

 

Participação dos membros da Câmara Municipal 

De harmonia com o estipulado no artigo 48º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e artigo 20.º do Regimento, encontrava-se presente 

na sessão, a representar o Órgão Executivo, o Sr. Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins 

Pires e participaram também os Srs. Vereadores Paula de Jesus Godinho Pais Soares, Carlos 

Alberto Martins Alves,  Manuel Francisco Carvalho Soares, Odete Bernardino Afonso Borralho e 

António Manuel Godinho Mariano e Francisco José Machado Godinho. ---------------------------------- 

 

A ordem de trabalhos desta sessão é a seguinte, a qual foi distribuída por todos os eleitos, junto 

com a respetiva convocatória, nos termos do artigo 29.º n.º 1 alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro: 

 

1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

1.1. Apreciação e votação da ata n.º 6/2019  

1.2. Resumo do Expediente  

1.3. Intervenção dos membros da Assembleia Municipal  

 

2. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”  

 

3. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

3.1. Relatório da Atividade Municipal (artigo 25.º n.º 2 alínea c) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) – Relatório n.º 1/2020 

3.2. CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Serpa – Relatório de atividades de 

2020 

3.3. Revisão do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa 

3.4. Primeira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Serpa 

 

 

1. PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 

ELEITO SUBSTITUIÇÃO 

José Miguel Braga, por motivos 

profissionais 

Substituído por Ana Sofia dos Santos 
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António Moita, por motivos pessoais Substituído pelo Tesoureiro da Junta de Freguesia, José 

Eugénio Machado   

Carlos Carvalho, por motivos profissionais  --------     

 

Ana Godinho Camilo, por motivos pessoais  --------     

 

 

1.1. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 6/2019 

Nos termos do artigo 17.º, n.º 2 alínea a) do Regimento da Assembleia e artigo 57.º n.º 2 da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi colocada à aprovação a ata n.º 6, respeitante à sessão 

realizada no dia 28 de novembro, a qual foi previamente enviada a todos os eleitos. A ata foi 

aprovada, com a abstenção dos eleitos que não participaram na sessão. -------------------------------- 

 

 

1.2. RESUMO DO EXPEDIENTE 

Junto com a ordem de trabalhos, foi distribuído a todos os membros, um resumo do expediente 

(recebido e expedido) da Assembleia Municipal, o qual consta de pasta anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante e designado como ANEXO 1.  

 

Foram ainda prestados esclarecimentos e dado conhecimento, a todos os eleitos, por email, dos 

seguintes assuntos: 

 

Entidade Assunto Data  

CIMBAL Roteiro CCDRA – Sessão temática – Sustentabilidade 

territorial/Riscos das alterações climáticas  

2019.11.15 

Grupo Parlamentar “Os 

Verdes” 

Projeto de resolução – Avaliação da aplicação da Lei 

n.º69/2014, de 29/08 

2019.11.21 

Grupo Parlamentar do PCP Pergunta do PCP ao Governo sobre “Devolução do 

Imposto Municipal sobre Transmissões”  

2019.11.25 

Câmara Municipal de Serpa Resposta à questão levantada pelo Sr. João Batista, 

na sessão de 27/09, sobre a obra sita na Rua dos 

Farizes, n.º 37, em Serpa 

2019.11.26 

Grupo Parlamentar do PCP  Divulgação do Projeto de Resolução – Modernização 

e eletrificação de toda a linha do Alentejo e a 

reativação do ramal ferroviário de Aljustrel  

2019.11.27 

Grupo Parlamentar “Os 

Verdes” 

Discussão do Projeto de Resolução sobre reversão da 

privatização dos CTT – Dia 19/12 

2019.12.12 

Grupo Parlamentar “Os 

Verdes” 

Pergunta ao Governo - Estratégia Nacional Educação 

para a Cidadania  

2019.12.18 

Grupo Parlamentar do PCP Perguntas sobre Fundo nacional de Reabilitação e 

Direito à Habitação  

2019.12.20 
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CIMBAL  Nota de imprensa – Reunião na CIMBAL sobre 

“bioresiduos”, com a presença do Secretário de 

Estado do Ambiente  

2020.01.07 

Grupo Parlamentar “Os 

Verdes” 

Estratégia Nacional Educação para a Cidadania 2020. 01.10 

Grupo Parlamentar do PCP Pergunta do PCP e resposta do Governo sobre 

“Devolução do Imposto Municipal sobre 

Transmissões” 

2020.01.16 

Grupo Parlamentar do PCP OE 2020 Proposto de alteração – Autarquias locais 2020. 01.29 

CIMBAL Nota de imprensa – Reunião de fevereiro do Conselho 

Intermunicipal da CIMBAL 

2020.02.11 

Grupo Parlamentar do PCP  19 de fevereiro – Discussão do PJR Criação das 

Regiões Administrativas 

2020.02.14 

Câmara Municipal de Serpa «Na sequência da questão levantada pelo Sr. João 

Batista, na sessão realizada no dia 28 de novembro, 

relativamente ao elevador do Castelo, informam os 

respetivos Serviços que está a ser negociado com o 

empreiteiro a definição do prazo para correção de 

defeitos de construção civil e correção dos defeitos do 

elevador, executados por terceiro, com um valor de 

8.043,59€+IVA e imputado à garantia bancária. 

 

Prevê-se que até final do próximo mês de março, este 

assunto esteja resolvido, no entanto, dependerá da 

negociação com o empreiteiro e do procedimento de 

contratação à Grupnor, para efeitos de manutenção 

corretiva.» 

 

 

 

2020.02.27 

 

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 17.º do Regimento, o Sr. Presidente da Mesa abriu um 

período destinado a intervenções sobre este assunto e informou que poderão consultar a 

correspondência e obter fotocópias. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foram também previamente enviadas por email, para todos os membros, as atas das reuniões da 

Câmara Municipal realizadas nos dias 20 de novembro, 11 e 26 de dezembro de 2019 e 8 e 23 de 

janeiro e 5 de fevereiro do corrente ano, após a sua aprovação, de harmonia com o disposto no 

artigo 35.º n.º 1 alínea x) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------- 

 

 

1.3. INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Começou por intervir o Sr. Presidente da Assembleia para dar conhecimento dos convites que a 

Assembleia recebeu e em que estiveram presentes: 

 I Mostra Gastronómica de Pias; 
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 Reunião do Conselho Municipal de Educação, que se realizou no dia 13 de dezembro; 

 Aniversário da Meteoalentejo, tendo referido também que uma rede totalmente amadora, 

neste momento, já tem 14 estações meteorológicas, em Portalegre, Marvão, Campo 

Maior e Sines, para além daquelas que tem mais próximo do nosso concelho; 

 Reunião do Movimento Associativo, que se realizou no dia 3 de fevereiro. 

 

Seguiu-se o Sr. Francisco Mira para dizer que, souberam recentemente através da comunicação 

social, que a presença de Portugal na Expo, no Dubai, que terá inicio em outubro deste ano, 

apresentava uma programação, na qual se procura mostrar o caráter universal do País com uma 

amostra na música lusófona, como o fado, a morna e o samba. Sendo Serpa a comunidade 

representativa do Cante, enquanto Património Cultural e Imaterial do Humanidade, questiona o Sr. 

Presidente se tem conhecimento do porquê da não inclusão do Cante Alentejano na Expo a 

realizar no Dubai. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente da Câmara disse que, da parte do município, questionou-se 

a Sr.ª Ministra da Cultura, no sentido de saber se o Cante irá estar presente ou não e até ao dia 

de hoje ainda não obtivemos uma resposta, mas da parte da organização da participação da 

Portugal na Expo, foi o município contatado e foi-lhes dito que a Câmara tinha contatado a Sr.ª 

Ministra para saber se o Cante iria estar representado e aguardamos a resposta oficial do 

Ministério e só depois a Câmara irá tomar uma posição sobre o assunto. ------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Noel Farinho, tendo começado por dizer que todos sabemos que a Escola 

Secundária é um dos grandes problemas do concelho e bem sabemos que tem havido uma 

tentativa, quer do Ministério, quer da Câmara, quer de todas as partes envolvidas, de resolver o 

problema, contudo o problema permanece. Permanece, ganha peso social legitimo, as pessoas 

protestam com razão e urge encontrar uma solução. O que sabiam sobre o processo até há poucos 

dias, era que, o Ministério nunca escondendo que tinha de facto um problema na Escola 

Secundária e não estando nós num País rico, encontrou uma forma de haver obra, uma 

reformulação ou reestruturação da escola, ou até uma escola nova, envolvendo utilmente, o 

município de Serpa, porque só o Município é que tinha a capacidade legal de concorrer a fundos 

comunitários, do quadro 2020 que estão estruturados para candidaturas para aumento, 

reformulação e edificação de equipamentos escolares. Diz ainda que, até há pouco tempo, havia 

um interesse da parte do município, em negociar, mas ultimamente, aquilo que vão lendo na 

comunicação social é que há um afastamento aparente do município em relação a este problema. 

A oportunidade mantém-se, o País continua a não ser rico, há fundos europeus disponíveis, a 

Câmara é a única entidade que se pode candidatar a esses fundos para edificar a escola, o 

Ministério propõe a cedência de um terço do terreno da atual escola secundária, que regressa à 

Câmara e com isso, poderia até a Câmara não ter qualquer esforço financeiro significativo, porque 

ficava com o terreno. Diz ainda que, se lê na comunicação social que o ministério propõe uma 

candidatura em que a participação nacional, os 15% seria dividido a meio pelo Ministério da 

Educação e pelo Município e parece-lhe que desta forma, não há perdas para ninguém, mas sim 
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ganhos para os professores, para os alunos, e para todos. Assim, pergunta o que aconteceu, para 

haver um esfriamento visível, da parte do município, em relação a ser parte da solução deste 

problema.  

Na sua opinião, o projeto também deve ser identificado pelo Ministério ou pela escola, mas ainda 

assim, o projeto também é candidatável, não representa um custo necessariamente e reforça a 

questão sobre o que terá acontecido para haver este afastamento da solução por parte do 

município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que não houve um esfriamento, mas sim um 

“aquecimento”, dependendo da perspetiva que olhamos para o assunto e de quem é a 

responsabilidade. De uma forma muito objetiva, responsabilidade de executar a requalificação 

desta escola, é a 100% do Ministério da Educação, assim como a Câmara de Serpa é responsável 

pelas escolas do 1.º ciclo. Quando o assunto foi colocado à Câmara no sentido de ser o município 

a disponibilizar-se para fazer uma candidatura, a Câmara aceitou e continua disponível para fazer 

a candidatura, mas não nos venham pedir para pagar a comparticipação nacional dessa 

candidatura, pois não faz sentido, quando se trata de um assunto da responsabilidade do 

Ministério da Educação. No inicio do processo, o que foi solicitado é que a Câmara desse o nome 

para a candidatura da execução da obra, e na última reunião que houve, a Câmara até disse que 

estava disponível para que o projeto também entre na candidatura, mas para o projeto entrar tem 

que ser o município a lançar o procedimento do projeto e manifestou-se concordância com isso. 

Contudo, terá que ser feito um protocolo antes, entre o Ministério da Educação e a Câmara 

Municipal em que se definam as responsabilidades de cada parte, sendo da Câmara de Serpa a 

responsabilidade de abrir o procedimento do projeto e abrir o procedimento da obra, sendo da 

responsabilidade do Ministério, definir o programa base e que obra se vai fazer e pagar a 

comparticipação nacional. Nessa reunião foi dito por parte do Ministério que já houve protocolos 

assinados de outra forma, mas também há escolas que foram feitas de outra forma, como foi o 

caso de Moura, que custou cerca de 15.000.000€ e a autarquia não pagou nada e foi o caso de 

Beja, em que o município também não teve custos com a requalificação das suas escolas e desta 

forma é que deve ser, pois não é competência das autarquias pagar essas obras, tal como não 

compete à Câmara de Serpa pagar a comparticipação nacional.  

O Ministério tem responsabilidade de fazer uma requalificação de 3.500.000€ por 500.000€, 

porque os 3.000.000€ serão do financiamento, estando o Município disponível para fazer a 

candidatura e com estes atrasos, o Ministério vai deixar passar o prazo do quadro comunitário e a 

obra não será feita.   

Diz ainda que, no inicio do processo, o município de Serpa disponibilizou-se para, no caso do 

espaço atual da escola não venha a ser ocupado na sua totalidade, poderia ser negociado esse 

excedente e a Câmara comprava essa parcela de terreno e se o município quiser pegar nesse 

dinheiro e ajudar a pagar a comparticipação nacional, isso é um pormenor, pois tem é que se 

avançar com a questão central, que é o facto da responsabilidade ser do Ministério da Educação 

e o Município dá a oportunidade ao Ministério de fazer essa obra com recurso a uma candidatura. 
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Esta posição da autarquia, de se disponibilizar para apoiar com a candidatura, tem sido sempre a 

mesma desde o inicio do processo, desde outubro de 2016. ------------------------------------------------- 

 

Interveio novamente o Sr. Noel Farinho e disse que não restam dúvidas que o empenho da Câmara 

em resolver o problema da Escola Secundária é bem diferente do que era há uns meses atrás e o 

que ficará na história é que o Sr. Presidente vai colaborar neste processo de manutenção do 

problema, gerador de capital politico, mas com as crianças à chuva e ao frio e quanto à informação 

de que a comparticipação nacional não está assegurada, não está bem explicado, pois parece-lhe 

claramente que o Ministério iria assumir 7,5%, não sendo a totalidade, nem o desejável, mas 

existindo a possibilidade do terreno, a comparticipação do Município pode ser zero. Considera 

que, neste momento, o assunto tem apenas uma natureza politica, porque se houvesse 

negociação com o Ministério, a questão do terreno poderia deixar de parte qualquer intervenção 

financeira robusta da Câmara e quem tem responsabilidade, nós sabemos que é do Ministério, 

mas infelizmente, os fundos comunitários foram estruturados desta forma e não há outra 

alternativa de financiamento que não seja esta, ou perdemos este quadro comunitário de apoio e 

não fazemos a escola e sofrem as crianças e quem lá trabalha ou colocamo-nos do lado das 

soluções e não é isso que está a acontecer, porque o problema passou a ser politico, estritamente 

politico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que podem haver várias perspetivas, mas o problema reside 

na responsabilidade e essa é do Ministério da Educação e não se pode querer que o município 

avance com cerca de 250.000,00€ porque esse dinheiro faz falta para investir nas 

responsabilidades que são nossas. Deveria existir uma objetividade por parte de todos, de 

perceber quem é que tem que pagar e o município não está a afastar-se da solução, está 

disponível para colaborar, mas a responsabilidade do pagamento tem que ser do Ministério. 

Lembra ainda uma situação que se passou, aquando da construção do Centro Escolar de Serpa. 

O terreno era do município e o passou para o Ministério da Educação para se poder fazer a Escola 

EB2,3 e mais tarde a Câmara fez o Centro Escolar e depois de concluído o processo, a Câmara 

solicitou ao Ministério que essa parte do terreno fosse desafetada para a Câmara fazer o registo 

do Centro Escolar e em resposta, o Ministério exigiu que a Câmara pagasse cerca de 300.000€ 

por um terreno que a Câmara anteriormente tinha oferecido ao Ministério da Educação. Por isso, 

questiona se é este tipo de negócios que queremos com o Ministério da Educação.  

 

Seguiu-se o Sr. José Monteiro, Presidente da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria), que começou por se congratular com a decisão que foi tomada, pois finalmente no mês 

passado, foi limpa a lixeira do Caminho da Providência e refere ainda que seria útil que a estrada 

fosse sinalizada e verificada a situação das bermas e refere ainda que, por baixo da variante, anda 

uma empresa de água a trabalhar e já fizeram a travessia da estrada e o alcatrão não foi reposto 

e existe bastante entulho que não foi retirado, pelo que, solicita que seja contactada a empresa, 

no sentido de repor o pavimento conforme ele se encontrava anteriormente. Relativamente à 

reversão do terreno, junto ao centro de convívio de Santa Maria, que se destinava à construção 
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de uma creche, congratula-se com o facto do assunto já ter sido encaminhado para tribunal, para 

se efetivar essa reversão e gostaria de obter mais alguma informação sobre o prosseguimento do 

processo.  

Gostaria ainda que o trator limpa bermas da autarquia, pudesse dar uma colaboração na limpeza 

da estrada do Altinho e na Estrada da Fonte, antes da Páscoa. Por fim, faz referência à situação 

de Santa Iria, pois neste momento, a União de Freguesias não tem ninguém que possa fazer as 

limpezas e como a Câmara tem um assistente operacional de Santa Iria, coloca a hipótese de se 

fazer um acordo, talvez alterando o protocolo e retirando a verba para Santa Iria, mas que a 

Câmara pudesse com esse assistente operacional resolver o assunto. ----------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que está a ser analisada a possibilidade de um trabalhador da Câmara 

poder passar para a União de Freguesias, por um determinado período, ou por mobilidade, e a 

breve prazo conseguirá arranjar-se uma solução. Sobre as outras questões da limpeza, diz que 

são feitas permanentemente em todo o concelho e tentando dar resposta a todas as situações e 

antes da Páscoa será feita a limpeza da zona do Altinho.  

Em relação à reversão do terreno onde deveria ter sido construída uma creche, diz que a Câmara 

tentou durante anos, contactar as proprietárias do terreno e só depois de ter saído o edital é que 

uma das proprietárias contactou a Câmara e vamos ver se conseguimos negociar e resolver mais 

rápido do que o processo em tribunal.  

Sobre as intervenções na estrada da Fonte do Hortezim, diz que por vezes, as empresas demoram 

a repor a situação que estava anteriormente, mas vão continuar a insistir com a empresa para 

fazer esse trabalho, o mais rápido possível. ----------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Daniel Veiga para fazer referência ao pedido de viabilidade para colocação de um 

poste de iluminação publica, entre a Rua Fonte do Hortezim, em Serpa e a Estrada da Circulação, 

junto aos contentores do lixo e de reciclagem, pois os moradores queixam-se que aquela zona é 

muito escura. Relativamente à Zona dos Armazéns, em Serpa, alerta para a situação do pavimento 

junto ao lote da Boxgarage, que costuma alagar sempre que chove, junto ao lancil, ficando quase 

até meio da estrada.  

Na sequência de anteriores intervenções que tem feito sobre o amianto em edifícios da Câmara 

Municipal, foi referido pela autarquia que iria ser feito um levantamento, no entanto, há uma 

situação que considera muito preocupante, que é a antiga casa da água, junto ao Centro Escolar 

de Serpa. Gostaria de saber se já foi efetuada alguma avaliação a este e outros edifícios e se está 

prevista alguma intervenção para evitar problemas no futuro. ----------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que está a ser resolvida a situação do alagamento 

junto ao referido lote da Zona dos Armazéns, estando previsto a colocação de uma grelha para 

escoamento da água e em relação ao amianto, diz que a Câmara tem recolhido amostras de cerca 

de 20 edifícios que estão nessa situação e enviado para o LNEC para análise e refere que será 

enviado para os eleitos da Assembleia Municipal todo o trabalho que a autarquia já fez nesta área, 

com os relatórios que já tiverem sido enviados pelo LNEC. -------------------------------------------------- 
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O Sr. João Batista interveio para apresentar um Voto de Louvor ao Grupo Coral “Os Cantadores 

de Vila Nova de S.Bento” pelo trabalho de divulgação da freguesia e do concelho e mais 

precisamente pela sua participação em programas televisivos, de caráter público, generalista e a 

bancada do Partido Socialista parabeniza o Grupo Coral pela ação feita. -------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Ana Luísa Travessa para, na sequência, do protesto que ocorreu na Escola 

Secundária e considerando que o Executivo esteve presente, pretendia saber o ponto de situação 

deste processo, mas atendendo às anteriores intervenções do Sr. Presidente, considera que o 

assunto está perfeitamente esclarecido e acrescenta que, o que faz parte da história, nem sempre 

é a opinião só de um lado, as opiniões de todos os lados fazem parte da história e nesta situação 

só há um lado, o da escola e o das crianças. --------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. João Santos também interveio para retomar o assunto da Escola Secundária, começando 

por pegar numa frase do Sr. Presidente da Câmara, em que disse de quem é a obrigatoriedade e 

face a isso, questiona de quem é o beneficio. O benefício é da população de Serpa, é dos alunos, 

dos professores e a verdade é que, independentemente do que aconteceu com outras escolas, 

por muito injusta que seja a situação, mas com as politicas disponíveis neste momento, só há uma 

maneira de se encontrar financiamento comunitário para se fazer as obras da escola, que é a 

Câmara fazer uma candidatura, porque o Governo não pode fazer. A Câmara tem que dar o 

primeiro passo e não se pode colocar fora do assunto e terá que fazer um protocolo, 

salvaguardando todas as questões, mas a única hipótese é a Câmara avançar com o assunto, até 

por que, se Serpa não avançar, o dinheiro será dividido por outros municípios e o problema da 

escola vai-se manter e além do mais, com a transferência de competências para os municípios, 

daqui a dois ou três anos, a Câmara vai herdar a Escola Secundária de Serpa, esteja em que 

estado estiver. Considera que é muito claro que, uma câmara municipal tem que estar ao serviço 

das populações, mas há prioridades e uma escola é uma prioridade, ainda que a Câmara tenha 

que gastar algum dinheiro com isso. Por aquilo que o Sr. Presidente disse anteriormente, a posição 

da Câmara, entre fazer um investimento que pode ser recuperado, pelo menos parcialmente, 

senão totalmente, para resolver um assunto, ou não fazer nada e continuar a ter capital de queixa, 

a Câmara Municipal de Serpa prefere muito claramente esta segunda hipótese, o que lhe parece 

um mau serviço para Serpa e à população. ----------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que lhe parece que, quem está a prestar um mau serviço, um péssimo 

serviço ao concelho de Serpa é o Ministério da Educação, não fazendo a requalificação da escola 

secundária, que já estava inscrita para obra há muitos anos e não faz a requalificação da EBI de 

Vila Nova de S.Bento e isso é que um péssimo serviço. Concorda quando se diz que as escolas 

são uma prioridade e é por isso que a Câmara de Serpa requalificou a escola de Brinches, fez um 

parque infantil novo em Pias, fez um campo de jogos novo e um parque infantil em Vale de Vargo, 

fez um campo de jogos em A-do-Pinto, vai avançar para um novo parque infantil e um campo de 

jogos em Vales Mortos e isto é que é um bom serviço. Mais uma vez diz que não deve ser retirada 

verba do município para fazer coisas que compete a outras entidades e a Câmara já deu o primeiro 
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passo, a Câmara está disponível para assinar um protocolo, mas não podem pedir à autarquia 

225.000,00€ para uma coisa que não é da sua responsabilidade e com essa verba a autarquia 

pode fazer o resto das obras que faltam nas escolas.  

Sobre a transferência de competências na área da educação para as autarquias, diz que, segundo 

o diploma aprovado, seria para o próximo ano letivo, mas prevê-se que já não seja no próximo 

ano, pois em mais de 300 municípios, dois terços não aceitam essa descentralização. O Governo, 

a breve prazo, vai ter que assumir que vai adiar esse processo, no entanto, na lei da transferência 

de competências, estava previsto que as requalificações, as grandes obras continuam a ser da 

responsabilidade do Ministério da Educação. -------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Noel Farinho e disse que este é um problema de todos nós e todos queremos 

estar do lado das soluções, mas lamenta esta posição “robusta com caracteres ortodoxos” do Sr. 

Presidente e irá verificar as atas, pois recorda-se que o Sr.Presidente terá dito que não queria 

assinar o protocolo sem que antes soubesse qual seria o valor em concreto que a Câmara teria 

que investir, havia outro tipo de situações que surgiam e que impediam o ato final de assinatura 

do protocolo, mas ainda assim, nenhum tão robusto como este de que a Câmara está fora e não 

paga “um tostão”.  

Diz ainda que também considera que a Câmara só pode assumir os compromissos que realmente 

tem capacidade para assumir, tem de haver uma gestão cuidadosa do dinheiro, mas está em 

causa uma comparticipação com retorno aparente, com terreno no meio, numa negociação que 

ainda pode melhorar as condições em que a Câmara participa e resolve um grande problema do 

concelho e em termos financeiros, estamos a falar de uma quantia que pode não chegar a 1% do 

orçamento médio da Câmara, de um esforço financeiro inicial que pode ter retorno.  

Solicita ainda informação sobre o processo de ampliação da Zona de Atividades Económicas de 

Vila Nova de S.Bento e se já existem alguns novos projetos estruturantes de instalação de 

empresas. Gostava também de saber se já estão resolvidos os problemas com a distribuição de 

água em baixa, que ocorreram numa parte da localidade de Vila Nova de S.Bento e se já está 

previsto uma solução para o cine teatro Maria Lamas, ou se irá continuar encerrado. ---------------- 

 

Interveio novamente o Sr. João Santos para retomar o assunto da Escola Secundária, dizendo 

que o Ministério da Educação encontrou um modelo para resolver as obras nas escolas e muitos 

municípios aderiram, Serpa não quer e tem essa prerrogativa, mas apela que a Câmara tome a 

liderança, fazer o protocolo, o melhor que puder, mas que se resolva este problema. Claro que 

não é justo que outros municípios há alguns anos atrás tenham conseguido as obras sem qualquer 

investimento da sua parte e claro que a Câmara de Serpa tem investido na requalificação das 

escolas do 1.º ciclo, mas a situação atual da escola secundária é diferente e circunscrita a um 

caso em particular. Não é justo a Câmara pagar para estas obras, mas é menos justo ainda as 

crianças irem à escola e estarem dentro das salas com chuva e frio e com o perigo dos cabos 

elétricos, isso não é mesmo nada justo. ---------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Câmara disse que, tendo em conta que o grupo parlamentar do PS são do 

mesmo partido do Governo, questiona porque não colocam o assunto diretamente ao Governo 

para ele resolver, pois é da sua responsabilidade a resolução deste problema da Escola 

Secundária. Se consideram que o valor em causa é apenas 1% do orçamento do Município, será 

uma percentagem ainda muito menor do Orçamento de Estado. Só há uma forma objetiva de 

resolver o assunto, uma obra de três milhões e meio, só custa ao Governo meio milhão, porque 

os três milhões são do fundo comunitário. 

Diz ainda que, depois da reunião que a Câmara teve com a Delegada Regional de Educação, 

passados dois dias solicitou-se uma reunião com caráter de urgência, com o Ministro da Educação 

e ainda não se obteve resposta.  

Refere ainda que o cine teatro de Vila Nova de S.Bento não está encerrado, é utilizado para 

algumas atividades  e durante este ano, serão efetuadas algumas obras de manutenção, em 

termos de limpeza e pintura. 

Sobre a ampliação da ZAE de Vila Nova, diz que o projeto está feito, já foi atribuído um lote e se 

houver alguém interessado em investir, há condições de atribuir mais lotes e no que se refere às 

infraestruturas de água, saneamento e os arruamentos irão avançar este ano, embora as 

infraestruturas não sejam impedimento para quem quer investir naquela ZAE.  

Informa ainda que estão a ser feitas algumas melhorias no sistema de distribuição de água em 

Vila Nova de S.Bento   e está a ser estudado com a AGDA a possibilidade de se fazer uma conduta 

periférica à localidade e que irá entrar na zona de atividades económicas. ----------------------------- 

 

Interveio em seguida o Sr. José Madeira e começou por dizer que todas as forças politicas 

representadas nesta Assembleia, podem e devem contribuir para uma rápida solução para o 

problema da Escola Secundária e o Presidente da Câmara tem feito esforços no sentido de 

resolver este assunto e considera que tem evoluído de uma forma positiva, para se conseguir 

chegar a um entendimento com o Ministério da Educação. --------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. António Cubaixo e começou por dizer que, na sua opinião, não tem havido 

equidade e igualdade de oportunidades para todas as freguesias, os investimentos são sempre 

feitos na sede do concelho e as freguesias rurais têm sido esquecidas e dá como exemplo a 

questão das piscinas, das zonas de atividades económicas, o Museu do Azeite de Vila Nova de 

S.Bento, a via pedonal e relativamente à piscina de Vila Nova de S.Bento considera que deveria 

honrar-se o compromisso de anteriores executivos e já chamou a atenção para este assunto, em 

muitas reuniões da Assembleia de Freguesia, e há muitos anos atrás, na reunião de 26 de 

setembro de 1998, o Vice-presidente da altura, o Sr. José Jacinto, referiu numa reunião que, 

quanto à piscina, já tinham o terreno e o processo já estava a concurso, por isso, a piscina é uma 

divida que têm para com a população de Vila Nova de S.Bento.  

Em relação à ampliação da ZAE de Vila Nova de S.Bento , numa ata de 2016 da Assembleia de 

Freguesia, diz a Sr.ª Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, 

que as negociações dos terrenos com os proprietários, estão concluídas e o projeto está também 
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em fase de conclusão e já há lotes atribuídos. Diz que já se passaram três anos e o processo não 

tem avançado. 

Em relação ao chamado Museu do Azeite considera que a freguesia continua a ser injustiçada, 

foram e continuam a ser ultrapassados e diz que aquilo que mais o choca é a passividade dos 

sucessivos Executivos da Freguesia, que não defendem quem lá os colocou. Durante muitos anos 

fez parte da Assembleia de Freguesia, colocou questões sobre vários assuntos, sempre se 

disponibilizou para participar e ajudar, nunca quis fazer oposição a ninguém, mas não tolera 

injustiças. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que, comparando caso a caso, levou-se mais tempo a fazer a 

segunda fase da zona industrial em Serpa, do que a zona de atividades económicas em Vila Nova 

de S.Bento. Levou vários anos a segunda fase da zona industrial de Serpa, porque não houve 

financiamentos, fizeram-se as obras com verbas próprias e em Vila Nova, quando em 2016 se 

disse que estavam negociados os terrenos e havia possibilidades de atribuir os lotes, isso é 

verdade e já está um lote atribuído e não há um projeto que se queira fixar em Vila Nova de 

S.Bento, que seja avaliado e preencha os requisitos, que a ampliação da zona de atividades 

económicas seja um constrangimento. Temos em Vila Nova, Pias e Serpa lotes que foram 

atribuídos há muitos anos e não foram concluídos. 

Em relação ao museu, diz que existe de facto a intenção de criar uma Rede Museológica, que vá 

sendo ampliada e que abranja muitos pontos em todo o concelho. Nas freguesias fora de Serpa, 

estão sendo feitas parcerias com as Juntas de Freguesia para tentar implementar esses polos 

museológicos, mas é mais fácil concretizar esses projetos quando as candidaturas são aprovadas. 

Diz ainda que, para Vila Nova, Pias e Vila Verde de Ficalho, em parceria com as Juntas de 

Freguesia, fizeram-se candidaturas ao Turismo de Portugal, para os espaços para o Cante 

Alentejano, para os grupos corais fazerem as suas atividades em condições, mas foram 

chumbadas e a Câmara já recorreu dessa decisão.  

Em relação à questão da piscina, foi de facto pensado, há muitos anos, fazer-se uma piscina em 

Vila Nova de S.Bento, mas os anos foram passando e começou-se a dar prioridade a uma obra 

que o Governo deveria ter feito e não fez, que foi o pavilhão municipal e, na altura, foi explicado 

aos eleitos de Vila Nova, que a Câmara iria avançar em primeiro lugar com o pavilhão para que 

os alunos possam fazer desporto em condições, pois considerou-se que isso era prioritário em 

relação à piscina. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio novamente o Sr. António Cubaixo para dizer que o Sr. Presidente se está a contradizer, 

pois não quer participar numa obra do Estado, que é a Escola Secundária de Serpa, mas o 

pavilhão desportivo também era da responsabilidade do Estado e por outro lado, declinaram a 

responsabilidade da construção da piscina, que é responsabilidade da autarquia e que já estava 

negociado o terreno e havia promessas nesse sentido, por isso, considera que é uma injustiça 

para com esta freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Sr. Presidente respondeu que seria mais um compromisso, que uma promessa e foi um 

compromisso assumido pela CDU, assim como foi depois assumido que não seria executado, 

porque se considerou prioridade para esta freguesia a construção do pavilhão desportivo, que 

deveria ter sido feito pelo Governo e não foi. --------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda a Sr.ª Manuela Pica, Presidente da União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento 

e Vale de Vargo para dizer que, o Sr. António tem direito a manifestar a sua opinião e enquanto 

esteve como oposição na Assembleia de Freguesia fez o papel dele, mas como Presidente da 

União de Freguesias, reivindica e luta por esta freguesia nos locais próprios e não nas redes 

sociais e o Executivo da União de Freguesias não tem um papel inerte, é reivindicativa, mas fá-lo 

nos sítios próprios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 

Usou em primeiro lugar da palavra o Sr. Tomé Panazeite, tendo começado por dizer que teve 

conhecimento que houve uma candidatura para a reparação da Igreja de Santa Maria em Serpa e 

questiona se não haveria possibilidade de se fazer uma candidatura para igreja do cemitério em 

Vila Nova de S.Bento, que está muito degradada. 

Refere ainda que continuam a proliferar as habitações ilegais em redor de Vila Nova de S.Bento e 

questiona se já foi tomada alguma atitude e se está em curso alguma ação no sentido de evitar 

outras construções deste género.  

Alerta ainda para a entrada, no sentido Serpa-Vila Nova de S.Bento, para a situação das árvores, 

pois algumas estão mortas, algumas deveriam ser substituídas e outras não foi feito a poda, e em 

Serpa muito cedo se começou a fazer a poda das árvores. ------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder à questão da igreja do cemitério de Vila Nova 

de S.Bento, referindo que, quem pode fazer as candidaturas são os proprietários dos edifícios e 

neste caso, ou a comissão fabriqueira ou a Diocese é que poderão responder sobre esse assunto, 

o que a Câmara pode fazer é prestar apoio, como tem feito com as igrejas de Serpa e de Pias. 

Sobre as obras ilegais, é difícil falar em geral, porque cada caso é um caso, por isso, havendo 

uma pergunta concreta, existirá depois uma resposta objetiva. Em relação à pergunta se se está 

a fazer alguma coisa para evitar estas construções, diz que se está a tentar que a fiscalização seja 

cada vez mais eficaz e por isso está a decorrer um concurso para fiscais municipais, para se ter 

uma equipa maior e dar resposta a todas estas situações. 

Sobre as árvores à entrada de Vila Nova de S.Bento, como será compreensível, o município tem 

1.100 km2 , tem várias localidades e é impossível fazer a poda em todas as localidades na mesma 

altura, por isso, faz-se uma planificação para todas as localidades e iremos enviar à Assembleia 

Municipal esse documento com a planificação, para conhecimento do trabalho já realizado e a 

realizar e para esse serviço, por vezes até recorremos ao aluguer de máquinas, para dar uma 

resposta mais eficiente e faz-se também em parceria com as freguesias. -------------------------------- 
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Voltou a intervir o Sr. Tomé Panazeite e ainda em relação à Igreja de Santa Maria, em Serpa, 

pergunta se foi a Diocese que fez a candidatura.  

Sobre as obras ilegais na periferia de Vila Nova de S.Bento, pede informação sobre a última 

habitação que está a ser edificada e que criou alguma celeuma na população e houve até uma 

construção que utilizou pneus, que estiveram expostos durante muito tempo, questionando até a 

atuação da fiscalização do ambiente. 

Sobre a limpeza das árvores, é necessário agilizar, pois tudo tem um tempo certo e na altura da 

plantação devem ser plantadas e no tempo da poda devem ser podadas, pois se for 

extemporâneo, o resultado será o pior. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que seria enviado para a Assembleia Municipal, para conhecimento, 

informação sobre o processo da construção junto à EN260. Diz que o município tem uma equipa 

de fiscalização, a maior parte está afeta ao urbanismo, porque é uma competência única e 

exclusiva da Câmara e quanto à área do ambiente, diz que há mais entidades que devem também 

fazer essa fiscalização, tais como a brigada do ambiente da GNR e a APA – Associação 

Portuguesa do Ambiente. 

Diz ainda que a candidatura da Igreja de Santa Maria, foi feita pela Comissão Fabriqueira de Serpa. 

 

Seguiu-se o Sr.Alberto Matos, que começou por uma questão abordada várias vezes e que tem a 

ver com as culturas intensivas e superintensivas, em especial do olival e do amendoal, 

congratulando-se por, neste momento, já três partidos da Assembleia da República apresentaram 

projetos nesta área (o Bloco de Esquerda, Os Verdes e o PCP).  

Diz ainda que este fim de semana começa a Feira do Queijo e era importante todos pensarmos 

onde é que o gado anda a pastar e o que existe em redor, pois está afetado com todo este 

problema. Por isso, espera que, da parte de outros partidos surjam iniciativas que possam permitir 

ordenar esta desordem que põe em causa a saúde pública e o ambiente. 

Refere ainda que há cerca de um ano, foram concluídas as obras de reabilitação da ETAR de 

Vales Mortos, mas já houve várias avarias e espera que essas reparações estejam contempladas 

no quadro de garantia de quem realizou a obra e não tenham grandes custos para os municípios. 

Este tipo de ETAR’s acabam sempre por trazer problemas e em Ficalho, que são lagoas de 

decantação, não existem estes problemas, por isso, seria necessário encarar do ponto de vista 

estratégico, estas soluções.  

Pergunta como está a decorrer o processo da reabilitação da barragem de Vales Mortos, que 

durante anos, recebeu os dejetos daquela zona, como será a repartição de custos com a APA e 

se existe acordo com a APA.  

Por último, refere que o Centro Experimental de Erosão de Vale Formoso, que se situa junto a 

Vale do Poço está, através dos seus responsáveis, muito preocupado com a poluição daquela 

barragem, que tem a ver com os esgotos de Vale do Poço. Em Vale do Poço, Serpa fornece a 

água e Mértola trata dos esgotos e apesar desta questão ter mais a ver com Mértola, mas na 

qualidade de parceira, manifesta essa preocupação à Câmara de Serpa.  
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O Sr. Presidente da Câmara disse que lhe parece que se vai no bom caminho, de surgirem mais 

proposta e de se legislar sobre as culturas intensivas e superintensivas, mas mesmo com a 

legislação que existe atualmente, o problema é a falta de fiscalização e no futuro, quando surgirem 

novas leis, deve-se definir quem, como e quando vão ser fiscalizadas essas leis e tem que haver 

orçamento disponível para isso e espera que não venham depois pedir aos municípios para 

fazerem essa fiscalização.  

Refere ainda que, um olival que está plantado junto a uma barragem que, a breve prazo serve 

para dar de beber a toda a margem esquerda do Guadiana, tem oliveiras quase dentro de água e 

a entidade responsável pela Barragem do Enxoé é a APA, ou seja, a própria entidade que tem que 

fiscalizar as questões ambientais, foi a mesma que permitiu que se plantasse um olival quase 

dentro de água.  

Em relação às obras de reabilitação da ETAR e o facto de não se ter optado por uma solução mais 

amiga do ambiente, tem a ver com a falta de espaço. Quando se utilizam as lagoas de decantação, 

é sempre um conjunto de 2, 3 ou 4 lagoas, em que cada uma tem as suas características, para 

irem fazendo esse efeito de decantação e por isso é necessária uma grande área e naquela zona 

da estação de tratamento não se conseguia esse espaço suficiente para as lagoas. 

Quanto à limpeza da barragem, tem havido conversações entre os proprietários, o município e a 

APA e o município irá avançar para a limpeza dessa barragem e prevê-se que a breve prazo, 

comecem esses trabalhos, sendo numa primeira fase a linha de água, mais perto da estação de 

tratamento e depois mais na zona da barragem, mas será o município a assumir essa 

responsabilidade, com o acompanhamento da APA.  

Em relação a Vale Formoso, que está no concelho de Mértola, de facto há uma parceria entre os 

municípios de Serpa e Mértola em relação à gestão da localidade de Vale do Poço e há uma 

divisão, em que o município de Serpa assumiu desde sempre, a distribuição da água e Mértola o 

tratamento dos resíduos, mas sabendo nós que é um trabalho que acaba por pertencer aos dois 

municípios, ao longo dos últimos dois ou três anos, são inúmeros os emails e contactos telefónicos 

que Serpa tem feito com o município de Mértola no sentido de haver uma requalificação da Estação 

de Tratamento de Águas Residuais e depois de dois anos de insistência e muitas vezes sem 

resposta,  por fim, a Câmara de Mértola decidiu limpar as fossas e disse que o trabalho estava 

feito, pelo que, foi uma limpeza e não uma requalificação. A Câmara de Serpa já pediu que fossem 

feitas as análises ao efluente para perceber se estava a ser tratado devidamente, não é da 

responsabilidade da Câmara de Serpa, mas não nos podemos demitir dela, porque está num 

território do nosso concelho. Diz ainda que este problema não é de agora, tem muito tempo, e 

aconteceu em simultâneo com o problema de Vales Mortos, mas curiosamente, só se falou de 

Vales Mortos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 

 

3.1. RELATÓRIO DA ATIVIDADE MUNICIPAL (ARTIGO 25.º N.º 2 ALÍNEA C) E ART.º 35.º N.º 1 ALÍNEA 

Y) E N.º 4 DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO) – RELATÓRIO N.º 1/2020 

De acordo com o estipulado no artigo 25.º n.º 2 alínea c) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi colocado para apreciação, o Relatório n.º 1/2020, sobre a 

atividade da Câmara Municipal.  

Consta de pasta anexa à presente ata o referido Relatório, dela fazendo parte integrante (ANEXO 

2). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Interveio o Sr. José Madeira, começando por falar sobre a nota introdutória do relatório, em que o 

Sr. Presidente faz uma referência ao setor agrícola e agropecuário, que considera como 

fundamentais no desenvolvimento do concelho de Serpa e diz que isso dá uma confiança aos 

agricultores, que apostam nestes setores de atividade. 

Uma vez que o mercado municipal está, finalmente, quase concluído, gostaria de saber qual vai 

ser o tipo de atividades, como vão ser usados os espaços, se já existem propostas para esses 

espaços, qual a previsão de ocupação nesta fase inicial e se no interior do edifício, as obras já 

estão concluídas.  

Em relação ao Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo, qual o ponto de situação deste 

projeto, uma vez que ele é uma referência estratégica no desenvolvimento do concelho e é 

também referido, em termos de valores o seu peso, no quadro dos investimentos municipais. 

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que, em relação ao mercado municipal, existe um 

regulamento, aprovado pela Assembleia Municipal, que prevê essas situações, em termos de 

ocupação de espaços e de atividades. A atribuição dos espaços será feita em duas fases, sendo 

numa primeira fase, ocupado com as pessoas que já vendiam no mercado, antes das obras se 

iniciarem e todos os restantes lugares que não foram ocupados, será feito um concurso público, 

para quem quiser possa concorrer. Existirá uma loja de vinhos, uma loja de queijos, com o Centro 

Interpretativo do Queijo, dois talhos, a peixaria, lojas de produtos regionais e as bancas tradicionais 

e haverá um outro espaço, tipo um laboratório, com uma kitchenette que irá permitir a realização 

de workshops de culinária, mostras de vinhos, queijos e outros produtos.  

Em relação ao Centro Tecnológico, diz que está numa fase final de resolução do processo com o 

Tribunal de Contas, para resolução do assunto do empréstimo e depois do empréstimo validado, 

será aberto o procedimento da obra. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.2. CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SERPA – RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES DE 2020 

Através de email datado de 13 de fevereiro do corrente ano, a CPCJ - Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Serpa, remete à Assembleia Municipal para conhecimento, o Relatório de 

Atividades de 2018, o qual foi distribuído por todos os eleitos e consta de pasta anexa à presente 

ata, dela fazendo parte integrante (ANEXO 3). 

Não se registaram intervenções sobre este assunto. ----------------------------------------------------------- 
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3.3. REVISÃO DO CÓDIGO DE REGULAMENTO E POSTURAS DO MUNICÍPIO DE SERPA 

Procedeu-se à análise da deliberação proferida pela Câmara Municipal, na reunião realizada no 

dia 23 de janeiro do corrente ano, respeitante à revisão do Código de Regulamento e Posturas do 

Município de Serpa (Titulo V, Secção III – Normas urbanísticas e arquitetónicas; subsecção II – 

Condições estéticas), cujo teor a seguir se transcreve: 

 

«O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, Dr. Rui 

Costa, em informação datada de 17 do corrente mês de janeiro, refere que, por deliberação de Câmara, 

proferida em reunião realizada em 26 de junho de 2019, ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea k), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi determinado dar início ao procedimento 

de Revisão do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa, Titulo V, Capitulo I, Secção 

III (normas urbanísticas e arquitetónicas), Subseção II (Condições Estéticas), artigos 620º a 631º. 

Foi publicitado o Aviso n.º 8/DAFRHAJ/2019, de 01 de agosto de 2019, para constituição de 

interessados e apresentação de contributos, em cumprimento do disposto no artigo 98.º do Código de 

Procedimento Administrativo, cujo prazo decorreu sem que tivessem sido apresentados quaisquer 

contributos. 

O projeto de Revisão do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa, foi apreciado e 

aprovado em reunião do órgão executivo, realizada em 18 de setembro de 2019 e foi publicitado no 

DR. n.º 198 - 2ª série, de 15 de outubro de 2019, e nos locais públicos do costume, pelo Edital n.º 

15/DAFRHAJ/2019, de 26 de setembro. 

Decorrido o prazo de audiência e apreciação pública, ao abrigo do disposto no artigo 101º do Código 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, não foram 

apresentados comentários ou quaisquer contributos. 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal, no uso das competências previstas no artigo 241º, da 

Constituição da República Portuguesa, tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do 

Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e, de 

acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea k), conjugado com o artigo 25º, n.º 1 alínea g), ambos 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, Estatuto das Entidades Intermunicipais, e Regime Jurídico 

da Transferência de Competências do Estado para as Autarquias Locais e para as Entidades 

Intermunicipais e do Regime do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, submeta à aprovação da Assembleia Municipal, a Revisão do Código de Regulamento e 

Posturas do Município de Serpa, Titulo V, Capitulo I, Secção III (normas urbanísticas e arquitetónicas), 

Subseção II (Condições Estéticas), artigos 620º a 631º.---------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 241º, 

da Constituição da República Portuguesa, tendo em consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos 

do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e, 

de acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea k), conjugado com o artigo 25º, n.º 1 alínea g), 

ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 

seguinte Revisão do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa, Titulo V, Capitulo I, 

Secção III (normas urbanísticas e arquitetónicas), Subseção II (Condições Estéticas), artigos 620º a 

631.º: 
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Revisão do Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa 

Nota justificativa 

Verificando-se a necessidade de promover, num processo célere, a revisão sucinta das matérias 

contidas no Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, Título V, Capítulo I, Secção 

III (Normas urbanísticas e arquitetónicas), subsecção II (Condições Estéticas), artigos 620.º a 631.º, 

com manifesto benefício para o funcionamento dos Serviços Municipais e no interesse dos Munícipes, 

foi iniciado o respetivo processo de Revisão, por deliberação da Câmara Municipal de Serpa, de 26 de 

junho de 2019. 

Decorrido o prazo para constituição de interessados e apresentação de contributos sem que tivessem 

sido recebidos quaisquer contributos ou se tenham constituído interessados, considerando as razões 

expostas e, no uso das competências previstas no artigo 241.º da Constituição da República 

Portuguesa, tendo em consideração os artigos 99.º, 100.º e 101.º, todos do Código de Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, foi o projeto de Revisão do 

Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa apreciado pela Câmara Municipal, na 

reunião de 18 de setembro de 2019. 

O Projeto de Revisão foi objeto de audiência e apreciação pública, ao abrigo do disposto no artigo 

101.º do Código do Procedimento Administrativo, por um período de 30 (trinta) dias, contados da 

publicitado no DR. n.º 198 - 2ª série, de 15 de outubro de 2019, não tendo sido apresentados quaisquer 

contributos ou observações. 

De harmonia com o disposto no artigo 33.º n.º 1, alínea k), conjugado com o artigo 25.º n.º 1, alínea 

g), ambos do Regime Jurídico Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

que aprovou o Estatuto das Entidades Intermunicipais, e Regime Jurídico da Transferência de 

Competências do Estado para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais e do Regime 

do Associativismo Autárquico, a presente Revisão do Código de Regulamento e Posturas do Município 

de Serpa, Titulo V, Capitulo I, Secção III (normas urbanísticas e arquitetónicas), Subseção II 

(Condições Estéticas), artigos 620º a 631º, foi apreciada na reunião da Câmara Municipal de Serpa, 

realizada no dia … / … / ……, e aprovada pela Assembleia Municipal na sessão ordinária realizada no 

dia … / … / … 

 

TÍTULO V 

Edificações 

CAPÍTULO I 

Operações Urbanísticas 

SECÇÃO III 

Normas Urbanísticas e Arquitetónicas 

SUBSECÇÃO II 

Condições Estéticas 

 

Artigo 620.º 

Condições estéticas especiais 

1 — (Inalterado) 

2 — As formas, qualidade e cor dos materiais a aplicar obedecem ao seguinte: 

   a) Telhados: 

i) Tipo de telhas — deve ser utilizada a telha tradicional, canudo ou lusa (aba e canudo) de 

barro vermelho; 
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ii) Para as edificações afetas ao uso agrícola, pecuário, florestal ou industrial, localizadas fora 

dos perímetros urbanos ou em zonas industriais ou de atividades económicas, e para as 

edificações de comércio/serviço de media ou de grande dimensão, admite -se, em casos 

devidamente justificados, o uso de outros materiais na cobertura. 

iii) Beirado — só é permitida a aplicação de telha de canudo, de barro vermelho. 

   b) (Inalterado) 

3 — (Inalterado) 

 

Artigo 621.º 

Vãos 

1 — Nas edificações novas ou em obras de ampliação ou de alteração, as janelas devem ser 

preferencialmente de forma quadrada ou retangular sendo a dimensão maior ao alto, salvaguardando 

as situações devidamente justificadas. 

2 — (Inalterado) 

3 — Os materiais dos caixilhos devem ser, por ordem de preferência, a madeira, o alumínio 

termolacado, o policloreto de vinilo (PVC) e o ferro, sendo permitidas como cores o castanho escuro, 

o verde escuro, o vermelho escuro, o cinza ou o branco mate. 

4 — Não é permitida a existência no mesmo edifício de caixilharia de diferentes materiais e cores, 

exceto se se tratar de espaços funcionais diferenciados técnica e esteticamente justificados ou desde 

que não fique comprometida a unidade de tratamento arquitetónica do conjunto do edificado ou do 

edifício isolado. 

5 — (Inalterado) 

6 — (Inalterado) 

7 — (Inalterado) 

8 — (Inalterado) 

9 — Os gradeamentos das janelas, varandas ou janelas de sacada devem ser preferencialmente de 

ferro e pintados em preto, cinza, verde escuro ou branco. 

 

Artigo 622.º 

(Inalterado) 

 

Artigo 623.º 

Revestimentos e cores exteriores 

1 — (Inalterado) 

2 — (Inalterado) 

3 — (Inalterado) 

4 — Para as edificações afetas ao uso agrícola, pecuário, florestal ou industrial, localizadas fora dos 

perímetros urbanos ou em zonas industriais ou de atividades económicas, e para as edificações de 

comércio/serviço de media ou grande dimensão, poderão ser aceites outros revestimentos e cores 

exteriores, devidamente justificados, com base na atividade a desenvolver e no enquadramento da 

envolvente. 

5 — O uso de soco ou lambril, bem como de cunhais, alizares, barras, cornijas e outros elementos 

ornamentais está condicionado às características arquitetónicas e estéticas do conjunto e da 

envolvente imediata edificada ou natural, só podendo ser em reboco saliente do resto da fachada, 

pintado nas cores, branco, cinzento ou ocre. 
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6 — Em situações de preexistências devidamente comprovadas poderão ser aceites outras cores, 

nomeadamente a cor azul, mediante apresentação e apreciação da paleta de cores. --------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente disse que, a revisão deste código, tais como outras questões relacionadas com 

revisões e elaborações de regulamentos, raramente surgem propostas de alterações e sugestões, 

no período de apreciação pública, mas era conveniente que as pessoas apresentassem propostas.  

 

 Deliberação  

De harmonia com o artigo 241º, da Constituição da República Portuguesa, tendo em 

consideração os artigos 99º, 100º e 101º, todos do Código de Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e, de acordo com o disposto no artigo 

25º, n.º1 alínea g)da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal, deliberou, 

por maioria, com uma abstenção do eleito da Coligação PSD/CDS e os votos a favor dos 

eleitos da CDU e PS,  aprovar a Revisão do Código de Regulamento e Posturas do Município 

de Serpa, Titulo V, Capitulo I, Secção III (normas urbanísticas e arquitetónicas), Subseção 

II (Condições Estéticas), artigos 620º a 631.º, nos termos acima expostos.  

 

 

3.4. PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

Procedeu-se à análise da deliberação proferida pela Câmara Municipal, na reunião realizada no 

dia 19 de fevereiro do corrente ano, respeitante à primeira alteração ao Mapa de Pessoal, cujo 

teor a seguir se transcreve: 

 

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

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 14 do corrente mês de fevereiro: 

«1 - No âmbito do ciclo anual de gestão, o órgão deliberativo municipal pronuncia-se no sentido de proceder 

à aprovação de um Mapa de Pessoal, que, de acordo com o planeamento dos serviços, quantifica e 

carateriza os postos de trabalho necessários ao desenvolvimento das atividades, atribuições e 

competências. 

Nos termos da legislação em vigor, designadamente os artigos 28º e 29º, do Anexo I, à Lei nº 35/2014, de 

20 de junho – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, sempre que a previsão dos trabalhadores se 

revelar insuficiente, para levar a cabo a realização das atividades dos serviços, de acordo com as 

atribuições e estratégias do Município, pode proceder-se a alterações ao respetivo Mapa de Pessoal para 

recrutamento dos recursos humanos que se venham a revelar necessário, para além dos inicialmente 

previstos. 

Avaliadas as necessidades de cada unidade orgânica em matéria de recursos humanos e considerando 

que se encontram em fase de conclusão diversos procedimentos concursais, propõem-se as seguintes 

alterações que resultam essencialmente, da verificação de necessidades que não se encontram 

suficientemente preenchidas. 

Os postos de trabalho previstos são os seguintes: 

- 1 (um) posto de trabalho de Técnico Superior, da área funcional de Desporto, para o Gabinete do 

Movimento Associativo, Desporto e Juventude 
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- 2 (dois) postos de trabalho de assistente técnico, da área funcional administrativa, para a Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território; 

- 2 (dois) postos de trabalho de assistente técnico, da área funcional administrativa, para o Serviço de 

Recursos Humanos, da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica; 

- 1 (um) posto de trabalho de assistente técnico, da área funcional administrativa, para o Serviço de 

Aprovisionamento e Contratação Pública, da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica; 

- 1 (um) posto de trabalho de assistente técnico, da área funcional de Museus, para a Divisão de Cultura e 

Património 

- 2 (dois) postos de trabalho de assistente operacional, da área funcional de Auxiliar de Ação Educativa, 

para o Gabinete de Ação Social e Educação; 

Os lugares indicados correspondem, com uma exceção, a procedimentos para constituição de vínculos de 

emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, 

representando a opção do Município de conversão voluntária e progressiva de vínculos precários em 

vínculos de caracter permanente. 

A exceção referida, reporta-se à contratação de mais dois assistentes operacionais, da área funcional de 

Ação Educativa, considerando a necessidade de adaptar os recursos disponíveis às atividades e 

competências assumidas pela Câmara Municipal de Serpa, no âmbito da ação e apoio escolar. 

Por último procede-se à retificação de um lapso identificado no Mapa de Pessoal de 2020, uma vez que os 

10 lugares criados para a carreira de Assistente Operacional, da área funcional de Pedreiro, foram alocados 

integralmente à Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, quando, efetivamente, 4 desses trabalhadores 

são para afetar à Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos. 

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

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

 

Grupo de 

Pessoal/ 

Carreira 

Área 

Funcional 

Lugares a 

tempo 

indeterm. 

Lugares a 

tempo 

determin. 

 

Justificações 

 

Técnico 

Superior 

 

Desporto 

 

1 

 Para satisfação de necessidades permanentes na área de atuação do 

Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, para dar 

resposta às diversas atividades promovidas pelo Município na área do 

Desporto 

 

Assistente 

Técnico 

(DUOT) 

 

Administrat. 

 

2 

 Para dar resposta às necessidades permanentes da Divisão de Urbanismo 

e Ordenamento do Território, promovendo-se, o reforço dos meios 

humanos disponíveis em face do aumento do volume de trabalho. 

 

Assistente 

Técnico 

(Serviço 

Recursos 

Humanos) 

 

Administrat. 

 

2 

 Para dar resposta às necessidades permanentes do Serviço de Recursos 

Humanos, promovendo se, por um lado, a substituição de um trabalhador 

que vem exercendo funções em regime de contrato de trabalho a termo 

certo, que se irá extinguir brevemente, e por outro, o necessário reforço 

dos recursos humanos afetos ao Serviço. 

 

 

 

Assistente 

Técnico 

 

Administrat. 

 

1 

 Para dar resposta às necessidades permanentes do Serviço de 

Aprovisionamento e Contratação Pública, em face do verificado aumento 
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(Serviço 

Aprovis.) 

do volume de trabalho, resultante, nomeadamente, de alterações 

legislativas e procedimentos associados. 

 

Assistente 

Técnico 

 

 

Museus 

 

1 

 Para satisfação de necessidades permanentes na área de atuação da 

Divisão de Cultura e Património. A necessidade da presente contratação 

resulta da aposta do Município de Serpa no reforço dos equipamentos 

museológicos (Museu Etnográfico – Museu Arqueológico – Galeria de 

Arte Contemporânea – Museu do Queijo) cuja atividade habitual e 

expectativas de expansão resultante da abertura previsível de novos 

equipamentos importa o reforço de meios humanos para a respetiva 

instalação inicial e exploração subsequente. 

 

Assistente 

Operacional 

 

Auxiliar de 

Ação 

Educativa 

 

 

 

2 

Para satisfação de necessidades transitórias na área de atuação do 

Gabinete de Ação Social e Educação. 

O carácter transitório da presente necessidade resulta da circunstância 

das funções desenvolvidas competirem originalmente à Administração 

Central que, por Protocolo de duração anual, delega tais competências 

na Administração Local, pelo que o respetivo exercício encerra um 

elevado grau de incerteza. 

Acresce que o número de funcionários necessários ao desenvolvimento 

das competências delegadas e comparticipados pela Administração 

Central é variável anualmente, em função do número de alunos inscritos 

e do número de turmas constituídas. 

 

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

interno 962/2020. Em conformidade procedeu-se á correção da ficha de cabimento com o número 

sequencial 16567, relativa aos postos de trabalho a tempo indeterminado e da ficha de cabimento 

com o número sequencial 16570, relativa aos postos de trabalho a termo. 

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

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

do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete à Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal aprovar, manter ou alterar o Mapa de Pessoal do 

Município, propõe-se que a presente seja remetida à reunião da Câmara Municipal, para 

apreciação e posterior envio a reunião da Assembleia Municipal de Serpa, para deliberação. 

Junto: 

- Mapa de Pessoal 2019 - 1ª Alteração; 

- Informações de Cabimento» 

 Deliberação  

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

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

do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 

as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, 

a primeira alteração ao Mapa de Pessoal, nos termos acima descritos e de acordo com o 

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

De harmonia com o disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e da 

Coligação PSD/CDS e os votos a favor da CDU, aprovar a primeira alteração ao Mapa de 

Pessoal, nos termos acima descritos e de acordo com o documento que se anexa à presente 

ata, dela fazendo parte integrante (ANEXO 4)» --------------------------------------------------------------- 

 

 

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 sessão, foram aprovados em minuta, por 

unanimidade, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Revisão do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa 

 Primeira alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Serpa 

 

O Sr. Presidente da Assembleia declarou encerrada a presente sessão, 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 

n.º 3 do art.º 39.º do Regimento da Assembleia, que eu, Anabela Baleizão Cataluna, Técnica 

Superior, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, 

para secretariar as reuniões do Órgão Deliberativo, redigi e subscrevo. -------------------------------- 

 

 

 

       O Presidente da Assembleia Municipal                       A Secretária 

      
           __________________________________ ________________________________ 

                       (João Francisco Efigénio Palma)                                    (Anabela Baleizão Cataluna) 
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Ata n.º 1/2020 

 

DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 27 DE 

FEVEREIRO DE 2020 

 

 

ANEXO 1 – RESUMO DO EXPEDIENTE 

 

ANEXO 2 - RELATÓRIO DA ATIVIDADE MUNICIPAL (ARTIGO 25.º N.º 2 ALÍNEA C) E ART.º 35.º N.º 1 ALÍNEA 

Y) E N.º 4 DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO) – RELATÓRIO N.º 1/2020 

 

ANEXO 3 – CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃOD E CRIANÇAS E JOVENS DE SERPA – RELATÓRIO DE 2019 

 

ANEXO 4 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

 

 

 

 

 

 

 


