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ATA N.º 7/2020 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 15 de abril de 2020 
  

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

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

 

 

 



                                                     Ata n.º 7 –  15/04 

 
 
2020 

 

 2 

 

ATA N.º 7/2020 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO 

DIA 15 DE ABRIL DE 2020 
   

Nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 3 e artigo 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, realizou-

se por videoconferência a reunião do Órgão Executivo, no dia 15 de abril de 2020, pelas catorze 

horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro e também por email e contacto telefónico. ------------------------------------------------------- 

 

Aprovação da Ata n.º 6/2020 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, colocou-

se à consideração a ata n.º 6, relativa à reunião realizada no dia 18 de março, a qual foi 

previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com as abstenções dos Sr. 

Presidente da Câmara e do Sr. Vereador Manuel Soares, por não terem participado na reunião. - 

 

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

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

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

 

1. Apoio pontual às Instituições Particulares de Solidariedade Social 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

3. Destaque de parcela do prédio sito na Rua Francisco dos Santos Pateira, n.º 10 em Vale 

de Vargo – Requerente: José Maria Nunes Candeias 

4. Destaque de parcela do prédio misto denominado “Herdade da Fonte do Corcho e Monte 

do Outeiro”, em Serpa – Requerente: Andreas Kurt Bernhard 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua 

do Norte, s/n em Brinches  

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua 

Acima, n.º 5 e 7 em Brinches – Requerente: Pedro Inácio Travessa Abrantes 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 8.º n.º 1, do Decreto-Lei n.º 128/204, de 29/08 no prédio sito 

na Rua da Cadeia Velha, n.º 5 em Serpa – Requerente: Inês Isabel Pós de Mina Graça 

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua 

de Mértola, n.º 36 e 38 em Serpa – Requerente: Maria Ana Rias Moreno 

9. Parecer sobre aumento de compartes no prédio denominado Herdade da Torre, em Serpa 

– Requerente: Josefa Garrido Garrido 
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10. Parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico denominado “Lagoa dos Pereiros”, 

em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

11. Protocolo com a Associação Aldeia Nova – Reforço de verba 

12. Proposta de apoio para as associações para o ano de 2020  

13. Piense Sporting Clube – Aquisição de viatura 

14. Pedido de parecer sobre transferência de localização da “Farmácia Central” - Requerente: 

Infarmed 

15. Empreitada de construção do Centro Escolar EB/JI de Serpa – Libertação de caução 

16. Associação Moura Saluquia – Renovação do protocolo para 2020 

17. Concurso público para atribuição de uma licença de transporte de táxi, na localidade de 

Vale de Vargo 

18. Resumo Diário da Tesouraria  

19. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Apoio pontual às Instituições Particulares de Solidariedade Social  

Foi analisada a seguinte proposta, apresentada pelo Gabinete de Ação Social e Educação:  

«O concelho de Serpa tem seis estruturas, IPSS´s, com valências ERPI (Estrutura Residencial 

para Idosos) e SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) que dão apoio a 543 idosos e têm 233 

trabalhadoras/ es. 

No âmbito da pandemia COVID 19, as instituições viram as suas despesas de funcionamento 

acrescidas, nomeadamente no que concerne a materiais e equipamentos de proteção individual, 

limpeza, higienização e desinfeção dos equipamentos. 

 

A Câmara Municipal de Serpa, consciente das fragilidades financeiras das instituições que dão 

apoio a muitos idosos do concelho, além do apoio técnico, logístico e material já realizado, propõe-

se a comparticipação de 50% das despesas pelas instituições comunicadas à data e efetuadas a 

partir de março (mês de ativação do plano de emergência  nacional, no âmbito da pandemia 

Covid), mediante subsidio a atribuir a cada uma das instituições (conforme abaixo descriminado), 

para minimização do esforço financeiro institucional.  

Propõe-se para deliberação em reunião de Câmara de apoio financeiro no valor de 9.331,04€ às 

IPSS´s, no âmbito de despesas já realizadas, para fazerem face ao contexto epidémico da COVID-

19. 
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A Gestão Financeira procedeu a respetivo cabimento, n.º 21574/2020. ----------------------------------- 
 

 Intervenções 
Começou por usar da palavra a Sr.ª Vereadora Odete Borralho, para fazer um melhor 

enquadramento da proposta, tendo referido que a autarquia está desde o inicio deste problema 

com a Covid-19, em comunicação muito direta com as IPSS’s e fomos percebendo que elas 

estavam com algumas dificuldades na aquisição de materiais de proteção individual e de limpeza 

dos espaços, com atrasos na entrega das encomendas. Esta proposta em concreto, tem a ver 

com os gastos que as IPSS’s tiveram até ao dia 7 de abril e pedimos que nos enviassem as faturas 

de todas as compras que tinham feito, foram analisadas essas despesas e resolveu-se dar um 

apoio de 50%.  

Diz ainda que, para todas as IPSS’s, a Câmara já enviou viseiras e as entidades fizeram-nos 

chegar um levantamento com todas aquelas que precisariam e neste momento, estamos muito 

próximo de suprir todas as necessidades de que as IPSS’s nos disseram. Relativamente à Santa 

Casa da Misericórdia, apoiámos com as viseiras e quanto à Fundação Viscondes de Messangil, 

fizeram uma grande encomenda de equipamentos de proteção, mas o fornecedor não cumpriu o 

prazo de entrega e chegaram à situação de esgotar as máscaras e pediram à Câmara apoio para 

essas máscaras, tendo Câmara cedido 90 e mais 100, que a Fundação irá devolver à autarquia 

quando receber a encomenda que fizeram. A Fundação contactou a Segurança Social, a Dr.ª 

Maria José Fialho, que é a pessoa que acompanha esta situação, e não obtiveram uma resposta 

positiva, pelo que, a Câmara apoiou com o que tinha disponível.  

Relativamente ao Centro Social S.Jorge e Senhora das Pazes, também foram entregues viseiras, 

foi entregue um kit  de emergência para a sala de isolamento e ontem também foi efetuada a 
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desinfeção do lar, através da GNR e do Exército, tendo a Câmara estado envolvida com os 

necessários meios logísticos. 

Para Brinches, foram emprestados 13 colchões para a equipa de trabalho ficar durante sete dias, 

a tempo inteiro, no Centro Social e Paroquial e foram cedidas 26 viseiras.  

O Lar de S.Bento e Associação Flor do Enxoé também foram apoiados com viseiras. ---------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Presidente para dizer que a atual proposta é para se apoiar em 50% as despesas 

já efetuadas e no futuro poderá ser analisada novamente a situação e ver a possibilidade de se 

voltar a apoiar e esperar também que a Segurança Social possa vir a dar algum apoio, porque a 

dificuldade na aquisição dos equipamentos de proteção, não é apenas por causa dos preços 

elevados, mas também a entrega num prazo razoável. -------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares disse que concordam com esta proposta que 

visa dar algum alivio e ajudas às IPSS’s, mas refere que existem outras IPSS’s no concelho, que 

não são lares, nomeadamente as que dão apoio a crianças e não têm conhecimento que tenha 

sido feito qualquer contacto com instituições desta natureza, concretamente creches e jardins de 

infância e nomeadamente a Creche Nossa Senhora da Conceição faz parte da rede social que 

tem que estar aberta para acolher crianças, não tem tido utentes, mas todos os dias estão pessoas 

na cozinha e uma sala aberta, porque a Drª Maria José Fialho, deu instruções nesse sentido. Por 

isso, considera conveniente que, quando fosse feita uma abordagem às IPSS’s, fossem de facto, 

incluídas todas as IPSS’s.  

Diz ainda que, por inerência profissional, confirma tudo aquilo que foi dito, pois as dificuldades que 

existem por parte das IPSS’s, existem para todas as entidades, pois o mercado está 

completamente saturado, a procura é muito superior à oferta, o que faz com que os preços andem 

a níveis ridículos, pois o que se comprava com alguns cêntimos, agora custa quatro ou cinco euros 

e os prazos de entrega não são cumpridos e a questão dos adiantamentos é um problema por 

causa do cumprimento do Código de Contratação Pública e felizmente existe alguma legislação 

que permite fazer essas aquisições, mas é sempre um problema, porque não conhecemos as 

empresas e estão sempre a mudar os preços e nem sempre conseguem satisfazer as encomendas 

e este é um drama de todas as entidades atualmente.  

 

O Sr. Presidente disse que, neste caso, as IPSS’s com valência de lar foram as prioritárias, porque 

estão a 100% no ativo e sendo também os utentes, os mais vulneráveis e com todos os 

funcionários a trabalhar, mas logicamente estão a ser acompanhadas todas as IPSS’s e numa 

segunda fase será feita uma ronda pelas creches e jardins de infância. ----------------------------------- 

 

 Deliberação 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, para atribuição de 

subsidio às associações acima designadas, correspondente à comparticipação de 50% nas suas 

despesas, realizadas no âmbito da pandemia Covid-19. ------------------------------------------------------- 
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2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

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

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

unanimidade, isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades:  

 

Entidade/Requerente Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Maria do Carmo Sabala 3027 

2020.03.18 

Alteração da sepultura 

181 do Talhão B do 

cemitério de Serpa, 

para a sepultura 44, do 

Talhão A 

Taxa de 

transladação 

de ossadas 

 

 

11,79€ 

 

 

3. Destaque de parcela do prédio sito na Rua Francisco dos Santos Pateira, n.º 10 em 

Vale de Vargo – Requerente: José Maria Nunes Candeias 

1 – Prédio original – sito na Rua Francisco Santos Pateira, n º 10, em Vale de Vargo, inscrito na 

matriz urbana com o n.º 508, da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, 

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 779/20011127, com área total 

de 300 m2 e seguinte composição: área coberta de 216 m2; área descoberta de 84 m2.  

2 – Parcela a destacar – sito na Rua Francisco Santos Pateira, n º 10, em Vale de Vargo, com 

área total de 115 m2 e seguinte composição: área coberta de 77 m2; área descoberta de 38 m2 e 

as seguintes confrontações: a Sul – prédio original; a Nascente – Rua Francisco Santos Pateira.  

3 – Parcela restante - sito na Rua Francisco Santos Pateira, s/n, em Vale de Vargo, com área total 

de 185 m2 e seguinte composição: área coberta de 139 m2; área descoberta de 46 m2 e as 

seguintes confrontações: a Norte – prédio original; a Nascente – Rua Francisco Santos Pateira.  

 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 

2 do prédio original descrito no ponto 1, não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne 

os requisitos do destaque de parcela, dentro do aglomerado urbano de Vale de Vargo, de acordo 

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

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, dado que é possível 

proceder-se a destaques de parcela dentro do perímetro urbano, desde que as duas parcelas 

resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos. 

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

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

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

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.º 5 e 

6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não 

pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas;  
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- O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstas 

da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de 

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

restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património 

cultural imóvel (…). 

 

 

4. Destaque de parcela do prédio misto denominado “Herdade da Fonte do Corcho e 

Monte do Outeiro”, em Serpa – Requerente: Andreas Kurt Bernhard 

1- Prédio original – Prédio misto denominado “Herdade da Fonte do Corcho e Monte do Outeiro”, 

sito ao artigo rústico 8, da secção SS1, com a área total de 89,5375 hectares (90,66 hectares de 

acordo com o levantamento apresentado) e com os artigos matriciais urbanos n.ºs 3541, 3459 e 

3540, com as áreas cobertas de 108 m2, 300 m2 e 1358,50 m2, respetivamente, da (extinta) 

freguesia de Salvador (Serpa). Encontra-se ainda licenciado para o prédio em causa um armazém 

agrícola, com a área de 720 m2, com o alvará de autorização de utilização n.º 11/2019 e com as 

seguintes confrontações: a Norte – José Pedro Oliveira e Mariana da Assunção Gavião Félix 

Valadas; a Sul – Quirino José Catita; a Nascente – Mariana da Assunção Gavião Félix Valadas e 

Florentino Catita; a Poente – Maria de Lurdes Gavião Valadas França Félix, Marta Filipe Valadas 

de Carvalho Costa e Quirino José Catita.  

 

2- Prédio a destacar – Parcela de terreno, com a área total de 6,27 hectares e as seguintes 

confrontações: a Norte – Andreas Kurt Bernhard; a Sul – Andreas Kurt Bernhard; a Nascente - 

Andreas Kurt Bernhard; a Poente – Maria de Lurdes Gavião Valadas França Félix, Marta Filipe 

Valadas de Carvalho Costa e Quirino José Catita.  

 

3- Prédio restante – Parcela de terreno, com a área total de 84,39 hectares (de acordo com o 

levantamento apresentado e com as seguintes confrontações: a Norte – José Pedro Oliveira e 

Mariana da Assunção Gavião Félix Valadas; a Sul – Quirino José Catita; a Nascente – Mariana da 

Assunção Gavião Félix Valadas e Florentino Catita; a Poente – Maria de Lurdes Gavião Valadas 

França Félix, Marta Filipe Valadas de Carvalho Costa, Quirino José Catita e Andreas Kurt 

Bernhard.  

 

De acordo com o parecer da Divisão de urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque do prédio descrito no ponto 2 do 

prédio original descrito no ponto 1, não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os 

requisitos do destaque de parcela, fora do perímetro urbano de Serpa, de acordo com as alíneas 

a) e b), do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro:  

a) na parcela destacada só seja construído edifício que se destine exclusivamente a fins 

habitacionais e que não tenha mais de dois fogos;  
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b) na parcela restante se respeite a área mínima fixada no projeto de intervenção em 

espaço rural em vigor ou, quando aquele não exista, a área de unidade de cultura fixada 

nos termos da lei geral para a região respetiva.”  

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

- Nos casos referidos nos n.º 4 e 5 não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio 

originário novo destaque nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do 

destaque anterior.  

- O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.º 5 e 

6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não 

pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas.  

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

da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de 

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

restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património 

cultural imóvel, e a obrigação de comunicação prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

73/2009, de 31 de março, que estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional.  

- A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do destaque, 

constitui documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada. 
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5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na 

Rua do Norte, s/n em Brinches 

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, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: -------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

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

transcrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na 

Rua Acima, n.º 5 e 7 em Brinches – Requerente: Pedro Inácio Travessa Abrantes 

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, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: -------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

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

transcrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7. Vistoria ao abrigo do artigo 8.º n.º 1, do Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29/08 no prédio 

sito na Rua da Cadeia Velha, n.º 5 em Serpa – Requerente: Inês Isabel Pós de Mina 

Graça 

 

 Deliberação  

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

transcrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na 

Rua de Mértola, n.º 36 e 38 em Serpa – Requerente: Maria Ana Rias Moreno 

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, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: -------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

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

transcrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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9. Parecer sobre aumento de compartes no prédio denominado Herdade da Torre, em 

Serpa – Requerente: Josefa Garrido Garrido 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 12 de 
março do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável 
ao aumento de compartes, para a inclusão de Cristina Garrido Garrido, por ter atingido a 
maioridade, no prédio denominado “Herdade da Torre”, sito ao artigo 181, da secção 1D, da União 
de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), com a área total de 92,9735 hectares, por não 
se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao 
regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 
54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, 
de 16 de julho: 
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10. Parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico denominado “Lagoa dos 

Pereiros”, em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

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

Executivo deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao aumento de compartes 

decorrente da VENDA de Nuno Miguel Paulino Ruivo, em partes iguais, a Wálter Miguel Rita 

Ribeiro e Adriana Silva Morais, os quais vivem em união de facto, do prédio rústico denominado 

"Lagoa dos Pereiros", sito ao artigo 16, da secção N, com a área total de 0,50000 hectares, da 

(extinta) freguesia de Vila Nova de São Bento, e também do prédio rústico denominado "Lagoa 

dos Pereiros", sito ao artigo 221, da secção J, com a área total de 1,0375 hectares, da (extinta) 

freguesia de Vila Nova de São Bento, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela 

resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o 

disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho. ---------------------------------- 

 

 

11. Protocolo com a Associação Aldeia Nova – Reforço de verba 

Através de informação datada de 3 de março do corrente ano, o Gabinete de Ação Social e 

Educação informa que, ao abrigo do protocolo estabelecido com a Associação Aldeia Nova – 

Associação de Desenvolvimento Social, foram colocadas cinco assistentes operacionais para 

fazer face a necessidades temporárias e emergentes, decorrentes de situações de 

excecionalidade, nomeadamente baixas médias/licenças de maternidade e necessidade de 

resposta às AAAF para fazer face a novos pedidos de apoio nos horários de almoço e no 

prolongamento de horário (pós horário letivo). 

Destas Auxiliares Operacionais, duas terminam o contrato a 23 de março e uma a 13 de abril 

(colocada a 1/2 tempo). 

Considerando o regresso de uma das funcionárias (do quadro permanente do município) do 

período de licença de maternidade, a 19 de março, mantém-se, no entanto, e até ao final do 

presente ano letivo (junho), a necessidade de apoio por parte de dois recursos humanos (um a 

meio tempo, em Vales Mortos, e um outro a tempo inteiro em Vila Nova de S.Bento). 

 

Face ao exposto, solicitam autorização para reforço de 5853,18 euros ao abrigo do Protocolo 

estabelecido para integração de: 

- 1 auxiliar a tempo inteiro em Vila Nova de S.Bento, de 24 de março a 30 de junho: 3425,76 euros 

- 1 auxiliar a meio tempo em Vales Mortos, de 14 de abril a 30 junho: 2427,42 euros 

 

 Deliberação  

De acordo com a informação, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar o reforço 

de 5.853,18 € (cinco mil oitocentos e cinquenta e três euros e dezoito cêntimos) ao abrigo do 

protocolo celebrado com a Associação Aldeia Nova, para a integração de uma auxiliar a tempo 

inteiro, em Vila Nova de S.Bento e uma auxiliar a meio tempo, em Vales Mortos. ---------------------- 

 

 



                                                     Ata n.º 7 –  15/04 

 
 
2020 

 

 25 

 

12. Proposta de apoio para as associações para o ano de 2020 

Foi analisada a seguinte proposta, apresentada pelo Gabinete do Movimento Associativo, 

Desporto e Juventude, que se transcreve: 

 

PROPOSTA DE APOIO AOS PLANOS DE ATIVIDADES 2020 DAS ASSOCIAÇÕES COM 
FUNCIONAMENTO POR ANO CIVIL 

   

ENTIDADE ANÁLISE  Apoio para 2020 

Associação 
Desportiva de 

Vila Nova de São 
Bento 

A Associação apresenta como atividades: 

300€ - Protocolo BTT + Apoio 
Logístico ao Passeio BTT. 

- XIII Passeio BTT; 

- Caminhada integrada no Passeio de BTT; 

- Participação nos Jogos Municipais; 

- Participação Feira Anual. 

O Orçamento previsto é de -200 € 

Associação 
SERVIDA 

A Associação não enviou toda a documentação 
para análise: 

- Cedência de instalações do 
Cineteatro para funcionamento 
da sede. 

- Relatório de contas 2019;   

Para 2020 a Associação apresenta III 
prioridades; 

Subsidio 1 000,00 € (para 
atividades a desenvolver em PA) 

- Reorganizar o funcionamento da Ser Vida;   

- Promover práticas de saúde integrada;   

- Projetos da associação Ser Vida.   

Orçamento para 2020: TOTAL 2020€   

Associação 
Talentos de Vale 

de Vargo 

A Associação apresenta como atividades; 
- Subsidio 1 270,00 € (para 
atividades a desenvolver em PA e 
aquisição de 2 microfones) 

- Encontro Nacional de Sevilhanas;   

- Desfile e Baile de Carnaval; 
- Apoio logístico e instalações 
para iniciativas de acordo com 
disponibilidade do Município. 

- Fim-de-semana Cultural (colóquios, 
dinamização de histórias, feira do livro, 
divulgação de cocktails sem álcool, vendas / 
amostragem de produtos naturais, divulgação 
dos suportes básicos de vida, workshops 
didáticos; 

  

- 25 de Abril, Cantares revolucionários;   

- Espetáculo sobre o tema grandes sucessos da 
década de 80; 

  

- Participação na semana cultural de Vale de 
Vargo; 

  

- Concertos de Nata.   
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O Orçamento previsto é de 2405€,00 €    

BAAL 17 

O plano consubstancia-se na Criação, 
Programação, Circulação, Formação e 
Desenvolvimento de Públicos que dão origem 
às atividades ROTURA, e INSPETOR GERAL, 
Noites na Nora e Cenas de Novembro 

- Subsidio 40 000,00 € + Apoio 
logístico para iniciativas de 
acordo com disponibilidade do 
Município. 

O Orçamento previsto é de 378 462,26 € 
 -Cedência de instalações do 
Cineteatro para funcionamento 
da sede, conforme protocolos. 

A BAAL 17 propõe para 2020 o apoio de 60 000 
€, sendo distribuídos da seguinte forma: 

  

- 45 000€ Subsídio de apoio anual à atividade;   

- 15 000€ Subsídio pontual à atividade Rotura.   

TEATRO 
EXPERIMENTAL 

DE PIAS 

O TEP apresenta para 2020 as seguintes 
iniciativas: 

- Subsidio 9 000,00 € 

- Desfile com Grupo de Metais “Os caprichosos 
da Amareleja”- pelas ruas da localidade; 

-Estreia da peça “As Mil Águas de Camila” - em 
março/abril; 

-Perfume das Artes – ciclo de espetáculos de 
teatro e marionetas - maio e junho; 

-Animar a rua - espetáculo dia 11 de 
setembro; 

- Palcos de Outono – outubro; 

O Orçamento previsto é de 18 010,00 € o TEP 
solicita o apoio de 12 000, 00 € 

Apresenta um saldo positivo de 2 293.32€ (por 
não ter encenado nova produção em 2019). 

CLUBE AMADOR 
DE PESCA 
DESPORTIVA 
SERPA 

Em 2020 o clube irá organizar 4 provas 
intersócios, 1º Open Duplas e o Grande Prémio. 

-Subsídio 1 500,00 € (500 € para 
atividades a desenvolver em PA e 
1 000€ para Grande Prémio Serpa 
Terra Forte). 

O orçamento previsto é de 5 200 €. 
-cedência instalações para sede 
conforme protocolo. 

BOXERPA 

O Clube pretende dar continuidade às 
atividades de Boxe e burn fit, com 1 atletas 
federado e quer fomentar as modalidades com 
a previsão de 53 atletas não federados a iniciar 
as atividades (2 com deficiência). 

-Subsídio de 2 000,00 € para 
apoio ao desenvolvimento do 
PA, justificado pela característica 
do clube com atividades de 
índole social, educativo e 
desportivo. 

  

 -Subsidio de 150,00 € por 
deslocação a provas nacionais e 
50,00€ a provas regionais, em 
virtude de não haver calendário 
definido. 
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Pretende manter e fomentar os protocolos 
com outras entidades e organização de 
iniciativas viradas para a comunidade. 

-Cedência de instalações do 
Pavilhão Carlos Pinhão para 
funcionamento da sede – 
21600€ 

  
Pretende dar continuidade ao conjunto de 
iniciativas sociais, desportivas, recreativas e 
culturais. 

- Subsídio 1 000,00 € (para 
atividades a desenvolver em PA)  

CASA DO POVO 
DE PIAS 

Na área interna a manutenção e reabilitação 
das instalações assume-se como principal para 
continuidade da Associação. 

  

  
Na área desportiva destacam-se os passeios 
pedestres e a dinamização da sala de ginástica. 

  

  
Na área social pretende continuar a colaborar 
com outras entidades na recolha de donativos 
e apoiar os jovens nas suas iniciativas. 

  

  
Na área cultural as exposições de artesanato e 
os jordões são o principal destaque. 

  

  
Menciona a continuidade de colaboração com 
o Município e outras entidades. 

  

  O orçamento previsto é de 23 420,00 €,    

  Receitas previstas de 1 950,00 € + subsídios a 
definir. 

  

  Saldo para 2020 de 6298.26€ (verba 
comprometida para conclusão da obra do 
telhado e portas da facha da principal). 

  

SPORT CLUBE 
SERPA 

PATINAGEM 
ARTISTICA 

Em 2020 o clube participará em provas 
regionais, nacionais e organização do 
campeonato regional de Livre e de testes de 
iniciação e de disciplina, torneio particular de 
patinagem artística e espetáculos.  

- Subsídio de 13 500 €   

Continuidade de colaboração com o Município. 
(para atividades a desenvolver 
em PA incluindo as provas 
organizadas em Serpa); 

O projeto de criar polos de patinagem em 
algumas freguesias do Concelho volta a ser 
intenção para 2020. 

- Cedência de instalações 
desportivas, com isenção de 
pagamento de taxas de 
utilização - 7200€. 

Outro objetivo passa pela cedência de um 
espaço para sede. 

. 

O orçamento previsto é de 28 000 €, sendo o 
apoio proposto ao Município de 18 000 €. 
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SOCIEDADE 
FILARMÓNICA 

DE SERPA 

A Sociedade indica para 2020 a manutenção e 
intervenção nas instalações, assim como ao 
apetrechamento da sala de ensaios. Além do 
regular funcionamento da escola de música 
prevê-se: participação nas festas tradicionais 
do Concelho; feira do queijo, comemorações 
do 25 de abril; concertos de verão; Outubro, o 
mês da música; festejos do aniversário da 
sociedade; encontros de bandas; marchas 
populares e reforçar as parcerias, acordos e 
protocolos com várias instituições e 
associações. 

-Subsídio de 19 500,00 € (para 
atividades a desenvolver em PA)  

    

Para desenvolvimento das suas atividades o 
orçamento previsto é de 73 700,00 €  

  

ESCUTEIROS 
AGRUPAMENTO 
1380 VILA NOVA 

Com a finalidade de proporcionar a educação 
integral e escutista a crianças e jovens tem 
várias atividades (formações, acampamentos e 
comemorações de dias específicos) 
programadas mensalmente, entre setembro 
de 2019 e Agosto de 2020.O orçamento 
previsto aponta despesas de 2 585,00 €. 

- Subsídio de 1 000,00 € (para 
atividades a desenvolver em PA)  

Associação de 
Jovens de Pias 

A Associação pretende dar continuidade às 
ações de 2019, nomeadamente, requalificação 
do interior da sede, cedência do estúdio 
musical, atividades relacionadas com os mais 
jovens (torneios de paintball, ping-pong, vídeo 
jogos, concertos, passeios pedestres, BTT, 
equestres, limpeza de espaços públicos, 
outros). 

- Subsídio de 500,00 €(para 
atividades a desenvolver em PA)  

  Apresentam uma despesa prevista de 5 730€.   

ESCUTEIROS 
AGRUPAMENTO 
377 SERPA 

Com a finalidade de proporcionar a educação 
integral e escutista a crianças e jovens tem 
várias atividades (formações, acampamentos e 
comemorações de dias específicos) 
programadas mensalmente, entre setembro 
de 2019 e Julho de 2020. 

- Subsídio de 1 000,00 (para 
atividades a desenvolver em PA). 

  O orçamento previsto aponta despesas de 5 
120,00 €. 

  

    
TOTAL DE SUBSIDIOS A ATRIBUIR – 
90 670€ 

 

 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara, referindo que no inicio do 

ano, foi efetuado um pagamento (cerca de 25% do valor previsto para o subsidio), prevendo-se 
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que num curto prazo, se venha a fazer outro pagamento, até chegar aos 50% do que está previsto 

e depois analisar em função da sua atividade e da paragem que aconteceu por causa da pandemia 

e dos eventos que ainda poderão vir a realizar no corrente ano. Por isso, propõe que seja efetuado 

o pagamento até 50% do subsidio previsto e no futuro, será avaliada novamente a situação.  

Logo que seja possível, serão feitas reuniões individuais com as associações, para pensarem 

numa reprogramação dos planos de atividades e depois acertar as contas, para verificar se os 

50% foram suficientes, ou se foi a mais ou a menos, em função daquilo que venha a ser feito por 

cada associação.  

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador António Mariano, para dizer que a proposta dos eleitos 

do PS, vinha de encontro ao que o Sr. Presidente disse, pois não faz sentido as associações 

receberem a totalidade do subsidio, quando muitas das atividades não irão ser realizadas e tendo 

em conta que muitas das atividades estavam previstas para se realizarem entre março e maio, por 

isso, concordam que seja efetuado o pagamento de 50% e mais tarde analisar novamente o 

assunto, em função daquilo que possa ser feito, podendo existir uma retificação das verbas. ------ 

 

O Sr. Vereador Carlos Alves disse que os valores apresentados nesta proposta, são muito 

semelhantes aos valores do ano passado e o que acresce são as associações que, no ano transato 

não apresentaram plano de atividades e no corrente ano apresentaram. --------------------------------- 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei 

n.º75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, efetuar o 

pagamento a cada associação, até atingir os 50% do valor definido na proposta acima transcrita, 

considerando que já foi efetuado no inicio do ano, cerca de 25% desse valor, sendo o restante 

pagamento, analisado caso a caso, em conjunto com as Associações, em função da 

reprogramação dos seus planos de atividades. ------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador António Mariano ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por 

se encontrar impedido, nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

13.  Piense Sporting Clube – Aquisição de viatura 

Em informação datada de 10 de março do corrente ano, o Gabinete do Movimento Associativo, 

Desporto e Juventude, refere que, na sequência de um pedido do Piense Sporting Clube, na 

reunião da Câmara de 13 de novembro de 2019, foi deliberado atribuir ao clube um subsidio de 

5988,00€ (60% do valor da viatura), para aquisição de uma carrinha de 9 lugares. 

O pagamento do referido subsidio não foi efetuado, pois para que tal se concretize o clube tem de 

entregar fatura "oficial", e a viatura foi vendida pelo stand a outra entidade. 

O Piense Sporting Clube solicita agora a anulação do anterior apoio atribuído em reunião da 
Câmara  e irá apresentar fatura Pro Forma para nova deliberação, de acordo com o novo 
Regulamento Municipal Apoio ao Movimento Associativo.----------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação proferida 
na reunião de 13 de novembro de 2019, respeitante à atribuição do subsidio ao Piense.  
O Sr. Vereador António Mariano ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por 
se encontrar impedido, nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------- 
 

14. Pedido de parecer sobre transferência de localização da “Farmácia Central” - 

Requerente: Infarmed 
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Sobre este assunto, a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica, emitiu o seguinte parecer, em 30 de março último: 

 

Atribuições e competências 

Considera-se fundamental, para melhor compreensão da opinião que será dada, uma breve 

referência ao Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, no que concerne às atribuições das autarquias locais e competências dos respetivos 

órgãos, o que se faz nos seguintes termos: 

 

1.1-O município é uma autarquia local, pessoa coletiva de direito público, que manifesta as suas 

decisões ou deliberações através dos seus órgãos representativos, que são a câmara municipal e 

a assembleia municipal, conforme previsto no artigo 5.º nº2 e artigo 6.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais. 

1.2-Conforme determina o artigo 2.º ” Constituem atribuições das autarquias locais a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, designadamente nos domínios 

referidos no nº 2 do artigo 23.º”. 

As autarquias locais prosseguem as suas atribuições através do exercício pelos respetivos órgãos 

das competências legalmente previstas, como resulta do disposto do artigo 3.º do mencionado 

regime legal.   

Encontra-se também prescrito no artigo 23.º nº2 do Regime Jurídico em apreço que, os municípios 

dispõem de atribuições em vários domínios, dos quais ora se destaca o ordenamento do território 

e, urbanismo. 

1.3- Salienta-se o disposto no artigo 32.º, do regime legal invocado, que se transcreve:” Sem 

prejuízo das competências legais e de acordo com o disposto no artigo 3.º, a câmara municipal 

tem as competências materiais e as competências de funcionamento previstas na presente lei”. 

   As competências do órgão executivo e do órgão deliberativo encontram-se estabelecidas neste 

diploma legal, artigos 32º,33º e 39 e, 24º.25º e 26º, respetivamente, podendo ainda estar previstos 

noutros diplomas. 

1.4-O mesmo regime legal elenca as competências do presidente da câmara, artigo 35º e prevê 

no nº3 que, em casos excecionais e, no caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir 

extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos da 

competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a 

sua prática, sob pena de anulabilidade. 

 

Transferência de localização de farmácia 

A mudança de localização de farmácia dentro do mesmo município obedece à formalização de 

pedido pelo proprietário à Infarmed.IP, e apreciação do mesmo tendo em conta os requisitos e 

critérios definidos na lei. 

O Regime jurídico das farmácias de oficina estabelecido pelo Decreto-Lei nº 307/2007, de 31/08, 

na redação dada pela Lei nº 26/2011,de 16/06,republicado pelo Decreto – Lei nº 75/2016,de 08/11, 

estipula no artigo 26º que: 
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“Na apreciação de pedido de transferência de localização de farmácia ter-se-á em atenção os 

seguintes critérios: 

a) A necessidade de salvaguardar a acessibilidade das populações aos medicamentos, a sua 

comodidade, bem como a viabilidade económica da farmácia, cuja localização o proprietário 

pretende transferir; 

b) A melhoria ou aumento dos serviços farmacêuticos de promoção de saúde e de bem -estar dos 

utentes; 

A autorização de transferência de farmácia está sujeita a parecer prévio da Câmara Municipal 

competente em razão do território, a emitir no período de 60 dias, a contar da entrada do pedido 

nos respetivos serviços. 

Quando desfavorável o parecer é vinculativo; 

A não emissão de parecer a que se refere o número 3 entende-se como favorável; 

O requisito de distância mínima entre farmácias como é definido em diploma próprio não é 

aplicável dentro da mesma localidade desde que: 

a) Seja previsível a melhoria de qualidade de assistência farmacêutica; 

b) Não ocorra alteração de cobertura farmacêutica; 

c) Os proprietários das farmácias declarem por escrito a sua não oposição; 

d) A nova localização da farmácia respeite as áreas e divisões legalmente exigíveis para aqueles 

estabelecimentos. 

O disposto na alínea c) do número anterior apenas é aplicável no caso de a transferência resultar 

numa maior proximidade geográfica entre a farmácia a transferir e as existentes.” 

 

No que concerne à instrução do pedido deverá ter-se em consideração o cumprimento dos 

requisitos previstos na Portaria nº 312/2012, de 30/10. 

Dispõe o nº 1 do artº 2º desse diploma legal que a abertura de novas farmácias deve cumprir as 

seguintes distâncias:  

“b) Distância mínima de 350 m entre farmácias, cortados em linha reta, dos limites exteriores da 

farmácia; 

c) Distância mínima de 100 m entre a farmácia e uma extensão de saúde, um centro de saúde (…) 

salvo em localidades com menos de 4.000 habitantes.” 

Prevê o nº 2 da mesma norma legal que: ” Sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos na 

lei, a transferência de farmácia no município depende do preenchimento cumulativo das alíneas 

b) e c) do número anterior”. 

De entre os documentos indicados no artigo 20.º nº1 da mencionada Portaria, relativamente ao 

pedido de transferência de localização de farmácia, destaca-se o documento previsto na alínea d) 

“Certidão camarária relativa ao preenchimento dos requisitos respeitantes à distância previstos 

nas alíneas b) e c) do nº 1 do artigo 2.º”. 

 

Apreciação e conclusão 

Tendo em conta as normas legais enunciadas nos pontos anteriores, é possível concluir que, cabe 

à câmara municipal pronunciar-se sobre o pedido formulado respeitante à transferência de 

localização de farmácia dentro da mesma localidade, com base em parecer técnico, que deve ter 
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em consideração os critérios definidos no nº 2 e nº 6 do artigo 26º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 

31/08, na redação dada pela Lei nº 26/2011, de 16/06 e, deliberar em sentido favorável, se assim 

se entender. Dessa deliberação, constante em ata, será emitida certidão e enviada ao requerente. 

Desse modo será dado cumprimento ao disposto no 20.º nº1 alínea d) da Portaria nº 312/2012, de 

30/10, que prevê a apresentação de Certidão camarária. 

Considerando que o pedido deu entrada no dia 05/03/2020, que o prazo para resposta é de 60 dia 

e, que a reunião de câmara está marcada para o dia 15 do próximo mês de abril, deverá o assunto 

ser submetido a reunião de câmara.  

Caso não seja realizada reunião de câmara nesse período, admite-se ainda, o despacho do 

presidente da câmara sujeito a ratificação pelo órgão executivo, proferido no uso dos poderes 

conferidos pelo artigo 35º nº3 do Regime Jurídico das Autarquias Locais. -------------------------------- 

 

 Intervenções 

Usou da palavra o Sr. Vereador Manuel Soares para manifestar a sua preocupação, pelo facto de 

a zona norte da cidade ficar mais desprotegidas de farmácias e ficarem as duas mais perto da 

zona sul e as pessoas mais idosas terão mais dificuldades em se deslocar à farmácia e pergunta 

se foi equacionada esta questão, tendo o Sr. Presidente respondido que, a preocupação 

manifestada pelo vereador faz todo o sentido, mas quando existem pareceres positivos, fica difícil 

exigir-se que a farmácia fique instalada noutro local e trata-se de um investimento privado e 

existindo o cumprimento das regras, fica difícil não aprovar e além disso, existem bons lugares de 

estacionamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e de harmonia com o disposto nos critérios definidos no nº 2 e nº 6 do artº 26º do 

Decreto-Lei nº 307/2007, de 31/08, na redação dada pela Lei nº 26/2011,  de 16/06  e, de acordo 

com o previsto no artigo 20.º nº1 alínea d) da Portaria nº 312/2012, de 30/10, a Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, concordar com a transferência da localização da Farmácia Central, sita 

na Rua António Calixto, nº6, em Serpa, União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), 

para a Rua João de Deus, nº2 em Serpa. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Empreitada de construção do Centro Escolar EB/JI de Serpa – Libertação de caução 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, informa que, a empresa Mota-Engil – 

Engenharia e Construções, S. A. solicita a libertação dos valores caucionados no âmbito do 

concurso acima identificado, de acordo com o estipulado na alínea e) do nº 2 do artº 3º da Decreto-

Lei nº 190/2012, de 22 de agosto (decreto que estabelece um regime excecional de libertação de 

cauções em empreitadas de obras públicas).  

Sobre o assunto informam o seguinte:  

- Existem, no processo de concurso, duas Garantias Bancárias emitidas pela Caixa Geral de 

Depósitos, prestadas pela empresa acima identificada:  
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1. Garantia Bancária nº 9140039426393, emitida em 31/01/2012, no valor de 185.887,49€ 

(cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos), 

que corresponde a 10% do valor contratual, referente ao contrato inicial;  

2. Garantia Bancária nº 9140040438293, emitida a 22/03/2013, no valor de 11.998,98€ 

(onze mil, novecentos e noventa e oito euros e noventa e oito cêntimos), que corresponde 

a 10% do valor contratual, referente ao contrato adicional nº 2;  

O auto de receção provisório data de 19/12/2012;  

As garantias já foram alvo de redução de 90% do valor contratual, de acordo com o estipulado na 

alínea a), b), c) e d) do nº 2 do artº 3º da Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto, e de acordo 

com as deliberações de câmara de 25-05-2015, 12-10-2016 e 14-06-2017;  

O pedido para a redução da caução foi feito de acordo com as normas estipuladas no nº 1 do 

artigo 4º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto;  

Nos termos da alínea e), do nº 2, do artigo 3º do referido decreto-lei, no 5º ano após a receção 

provisória da obra, é libertada os restantes 10% da caução total da obra;  

Nestes termos, e de acordo com o que é solicitado pela empresa, deverá ser libertada, em cada 

uma das garantias e retenção:  

1. Garantia Bancária nº 9140039426393, emitida em 31/01/2012, no valor de 185.887,49€ 

(cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos), 

que corresponde a 10% do valor contratual, referente ao contrato inicial, deverá ser 

libertada 18.588,76€ (dezoito mil, quinhentos e oitenta e oito euros e setenta e seis 

cêntimos), não ficando caucionado qualquer valor;  

2. Garantia Bancária nº 9140040438293, emitida a 22/03/2013, no valor de 11.998,98€ (onze 

mil, novecentos e noventa e oito euros e noventa e oito cêntimos), que corresponde a 10% 

do valor contratual, referente ao contrato adicional nº 2, deverá ser libertada 1.199,90€ 

(mil, cento e noventa e nove euros e noventa cêntimos), não ficando caucionado qualquer 

valor; 

3. Retenções efetuadas pela Gestão Financeira, no valor de 3.323,16€ (três mil, trezentos e 

vinte e três euros e dezasseis cêntimos), referente à revisão de preços nº 4, deverá ser 

libertada 332,32€ (trezentos e trinta e dois euros e trinta e dois cêntimos), não ficando 

caucionado qualquer valor. 

 

Assim, a libertação total é de 20.120,98€ (vinte mil, cento e vinte euros e noventa e oito cêntimos) 

da caução total da obra, não ficando caucionado qualquer valor;  

Foi efetuada a vistoria, conforme estipulado no artigo 4º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de 

agosto, a 30-03-2020, assinada pelo representante do dono de obra e pelo representante do 

empreiteiro.  

 

Face ao exposto, e nos termos do nº 1, do artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto, 

submetem a deliberação desta Câmara Municipal, entidade que autorizou a despesa inicial, a 

autorização para que se proceda à libertação de 15% em cada uma das Garantias Bancárias 
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acima identificadas, no valor total de 29.682,97€ (vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e dois euros 

e noventa e sete cêntimos), e 15% da retenção acima referida, no valor de 498,47€ (quatrocentos 

e noventa e oito euros e quarenta e sete cêntimos), nos termos acima descritos, o que perfaz o 

montante global de 30.181,44€ (trinta mil, cento e oitenta e um euros e quarenta e quatro 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Pais recorda que, há algum tempo atrás, colocou uma 

questão sobre o muro da escola e o Sr. Presidente tinha ficado de verificar de quem era a 

responsabilidade na sua execução e se pertencer ao centro escolar, a libertação da caução poderá 

ser precipitada, se não se acautelar essa situação do muro. ------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente diz que o muro em causa, não tem a ver com esta empreitada do centro escolar, 

pois é um muro que ainda falta fazer e a Sr.ª Vereadora Odete Borralho acrescentou que esse 

muro fica junto a uma casa que está abandonada e com os invernos mais rigorosos, o 

agrupamento de escolas teve receio que houvesse alguma derrocada e falou com a Câmara, no 

sentido de se fazer um muro de proteção. A Direção da escola ficou de ver com o Ministério da 

Educação, se em conjunto, poderia fazer-se esse muro, porque ainda é dispendioso e ficou 

também de se analisar se haveria responsabilidade civil por parte dos proprietários da casa e do 

terreno e essa questão está a ser acompanhada pelo nosso gabinete técnico e logo que haja 

prosseguimentos no processo, será dada essa informação na reunião da Câmara.  

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer e nos termos do nº 1, do artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de 

agosto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, relativamente à empreitada de 

construção do Centro Escolar EB/JI de Serpa, autorizar que se proceda à libertação de 15% em 

cada uma das Garantias Bancárias acima identificadas, no valor total de 29.682,97€ (vinte e nove 

mil, seiscentos e oitenta e dois euros e noventa e sete cêntimos), e 15% da retenção acima 

referida, no valor de 498,47€ (quatrocentos e noventa e oito euros e quarenta e sete cêntimos), 

nos termos acima descritos, o que perfaz o montante global de 30.181,44€ (trinta mil, cento e 

oitenta e um euros e quarenta e quatro cêntimos. --------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Associação Moura Saluquia – Renovação do protocolo para 2020 

Através de informação datada de 6 do corrente mês de abril, o Gabinete de Ação Social e 

Educação refere que, a parceria estabelecida com a Associação Moura Salúquia decorre de 

protocolo inicialmente celebrado em 2010 e passível de renovação anual (conforme cláusula 5ª do 

respetivo protocolo). 

Nestes termos, ocorreram renovações para os seguintes períodos: 

- 2014 a 2018.  

- 2019 
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Relativamente ao ano civil de 2019, em termos de execução, destacaram-se: 

1) Funcionamento do núcleo de apoio à vítima, com atendimentos semanais e presenciais em 

Serpa 

- O gabinete esteve em funcionamento no Centro Social e Educativo de Serpa de janeiro a março 

(de acordo com período de vigência do respetivo programa de financiamento). Após esta data, e 

até Dezembro, manteve-se o acompanhamento aos processos em curso e novas sinalizações, 

mediante deslocações dos técnicos aos locais. 

 

2) Atividades desenvolvidas no âmbito das Jornadas Sénior 2019 

- Formação de 4 horas para técnicos da Rede Social de Serpa sobre “violência doméstica na 

terceira idade”, realizada do dia 14 de maio; 

- Ação de Sensibilização sobre a temática da violência doméstica na terceira idade dirigida aos 

séniores.  A ação realizou-se na Academia Sénior de Serpa, no dia  14 de maio; 

 

3) Desenvolvimento de ações formativas, no âmbito da promoção da cidadania em contexto 

escolar, para as auxiliares de ação educativa do município 

- Realizada dia 12 de novembro com a participação de 24 assistentes operacionais colocadas pelo 

no município no apoio ao pré-escolar; 

 

4) Participação nas Jornadas Municipais pela Igualdade 

- Sinalização do Dia Internacional da Mulher: Realizou-se no dia 08 de março um sunset no jardim 

municipal, tendo a entidade disponibilizado material informativo sobre a temática da violência 

doméstica - No âmbito das comemorações do Dia da Mulher e integrado nas atividades de 

animação e apoio à família realizaram-se nas escolas de Brinches, Ficalho e Vale de Vargo ações 

com as crianças mediante dramatização de uma história, reflexão e promoção sobre a igualdade 

de género 

- Sinalização do dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres 

Realizado em três escolas (Secundária de Serpa; EB23 de Serpa e na Escola Profissional Rural 

de Serpa) mediante distribuição nos serviços administrativos de materiais a funcionários/as e a 

158 alunos 

 

Propõem, para o ano civil de 2020, com as limitações decorrentes da pandemia Covid-19, a 

renovação do protocolo com a Associação Moura Salúquia assente nas seguintes ações: 

- funcionamento do Núcleo de Apoio à Vítima 

- desenvolvimento de sessões sobre violência no namoro e cyberbullying junto dos alunos de 3º 

ciclo e secundário, com enquadramento nas áreas projeto de promoção da cidadania 

- ações de sensibilização para funcionários/as do município sobre Igualdade de Género e 

mainstreaming 

- encontros temáticos sobre igualdade de género nas escolas (direcionadas a alunos/as e a 

auxiliares de ação educativa) 

- workshops e encontros temáticos sobre trabalho em rede, direcionados para técnicos/as 

- comemorações do dia municipal pela igualdade (24 de Outubro) 
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- dia internacional para a eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres – 

lançamento de  campanha com vídeos e clips de áudio “Eu é que Sei”, com crianças do ensino 

básico 

- apoio à elaboração do plano municipal para a Igualdade. 

 

Para execução do presente protocolo, e conforme vigência anterior, propõe-se a transferência 

mensal de 88 euros (pedido de cabimento efetuado na I/2289 de 2020). --------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, proceder à renovação do 

protocolo com a Associação Moura Salúquia para o corrente ano de 2020. ----------------------------- 

 

17. Concurso público para atribuição de licença de táxi, na localidade de Vale de Vargo 

De acordo com informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, na sequência de abertura de Concurso Público para atribuição de uma licença 

de transporte de táxi, na localidade de Vale de Vargo, no contingente da União das Freguesias de 

Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, concelho de Serpa, aprovado por deliberação deste órgão, 

proferida em 26/12/2019, tornado público por Edital nº 1/DAFRHAJ/2020, publicado no Diário do 

Alentejo nº 1973, de 14/02/2020, no Diário da República, nº 30/2020, II Série, de 12/02/2020, Aviso 

nº 2436/2020, na página eletrónica do Município de Serpa e demais locais do costume, tendo por 

base o relatório final elaborado pelo júri, documento abaixo indicado, de acordo com o previsto no 

ponto 11 do programa de concurso e, ao abrigo do disposto no artigo 14.º nº 1 do Decreto-Lei nº 

251/98, de 11 de agosto, com as alterações em vigor e, artigo 11.º do Regulamento de Transporte 

Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros, Transporte em Táxis, do 

Município de Serpa, publicado no D.R 2ª Série, de 14/11/2019, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, atribuir a licença de transporte de táxi, colocada a concurso, nos seguintes termos: 

 

- Ao concorrente António João Silva Coelho, com residência na Rua do Cano, nº 36, em Vila Nova 

de S. Bento, titular do cartão de cidadão nº 11102688, válido até 21/01/2030, contribuinte fiscal 

número 212984748, titular do Alvará nº 104935, para o exercício de atividade de transporte de 

táxi, emitido em Évora, e, 06 de setembro de 2017, pelo IMT, Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes, IP, com validade de 06 de setembro de 2017 a 05 de setembro de 2022; 

- Localidade de Vale de Vargo, no contingente da União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento 

e Vale de Vargo, concelho de Serpa; 

-Regime de estacionamento fixo;  

-Número 6 (seis) no contingente fixado para esta freguesia, dado que se encontram 5 (cinco) 

licenças atribuídas; 

-Determina-se o prazo de 90 (noventa) dias úteis para o concorrente proceder a licenciamento do 

veículo e iniciar o exercício de atividade. --------------------------------------------------------------------------- 
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18. Resumo Diário da Tesouraria 

Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 67, referente ao dia 

8 de abril do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 102.290,73 € (cento e dois mil, 

duzentos e noventa euros e setenta e três cêntimos) e 189.976,35 € (cento e oitenta e nove mil, 

novecentos e setenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos), respeitantes a operações orçamentais 

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

 

 

19. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

Grupo Parlamentar do PCP  

Divulgação da pergunta ao Governo sobre as medidas a aplicar ao exercício da atividade agrícola, 

na atual situação de pandemia, associada à COVID-19 (Documento MyDoc 4279/2020). ----------- 

 

No período de intervenção dos eleitos, começou por usar da palavra o Sr. Presidente para fazer o 

ponto de situação da COVID-19, referindo que os números oficiais, ao dia de hoje, houve 19 

(dezanove) testes positivos no nosso concelho. Testes positivos que pode não significar o número 

de doentes, porque podem já estar curados e podem haver pessoas doentes que ainda não 

fizeram teste, por isso, a forma correta de dizer e que até ao momento, temos 19 testes positivos 

no nosso concelho, sendo 18 em Vila Verde de Ficalho e 1 em Serpa. Um aspeto positivo, é que 

as duas cadeias de transmissão estão identificadas, uma teve a ver com uma viagem que foi feita 

à América Latina, que é o caso de Serpa e os outros 18 casos estão ligados ao foco de Vila Verde 

de Ficalho. 

Diz ainda que há outra questão que está a preocupar, que tem a ver com a possibilidade de vir a 

existir algum foco de infeção em Pias, por via de ligação de familiares diretos de pessoas de etnia 

cigana, que já testaram positivo em Moura e essas pessoas de Pias já estão a ser acompanhadas 

pela autoridade local de saúde e se houver sintomas irão fazer os testes. 

Refere ainda que, em relação à tarifa social do pagamento da água, nos próximos dias iremos 

divulgar ainda mais a informação, para que as pessoas saibam que podem fazer o requerimento 

à autarquia, se a sua situação económica tiver alterado.  

Relativamente às rendas, embora a autarquia tenha poucas, mas vai seguir as regras definidas 

para este assunto do arrendamento.  

Sobre o pagamento às empresas, estamos a fazer um esforço para encurtar o prazo de pagamento 

o mais possível e no mês de abril, foi a primeira vez que recebemos o duodécimo de acordo com 

o novo Orçamento de Estado (recebemos o diferencial dos meses de janeiro a março) e isso vem 

trazer-nos uma “pequena almofada” que vai ajudar ao cumprimento deste objetivo, de pagar o 

mais rápido possível aos fornecedores, pois são mais de 200.000€, que era o que estava em falta. 

Temos como objetivo, até final deste mês, ter os pagamentos dos fornecedores do concelho 

pagos, relativamente a todas as faturas que entraram até final do mês de março. Estamos também 

a fazer por ordem, os pagamentos em atraso, que serão os primeiros a ser liquidados e depois 

vamos também tentar encurtar o prazo de pagamento a todos os fornecedores, em geral. Para 

que isto possa acontecer, estamos a tentar antecipar um duodécimo e no final de maio receber 
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dois duodécimos, porque em maio/junho receberíamos a maior tranche do IMI, mas perspetiva-se 

que este ano não seja assim, provavelmente as pessoas não irão pagar esta primeira tranche do 

IMI e em dezembro não iremos receber o duodécimo, mas teremos que ter um saldo na ordem 

dos 500.000€ para fazer face aos vencimentos e às despesas fixas, por isso, temos previsto que, 

todo o dinheiro que formos recebendo do IMI irá ficando numa conta menos utilizada e chegaremos 

ao final do ano, com o valor total do IMI, valor esse que irá substituir o duodécimo de dezembro.  

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Carlos Alves que prestou também algumas informações, sobre o que 

tem sido feito, no âmbito do Centro de Coordenação Operacional de Proteção Civil. Estamos a 

acompanhar diariamente a situação em todo o concelho, efetuamos reuniões todas as segundas, 

quartas e sextas, com a autoridade local de saúde, a segurança social, os bombeiros e a GNR, 

para que se possa analisar toda a situação a nível concelhio. Fizemos também, depois da reunião 

do Executivo, que tivemos na semana passada e também em articulação com o Lar de S.Jorge e 

Senhora das Pazes de Vila Verde de Ficalho, um pedido ao CODIS para que fosse feita a 

desinfeção desse lar, uma vez que havia uma utente que tinha testado positivo e que neste 

momento já está a recuperar no hospital de Beja, este pedido foi enviado para o CODIS no dia 9 

e ainda nesse dia, depois de uma conversa com o Major Alves do Exército e com o Tenente 

Coronel Vitor Cabrita que articula a proteção civil a nível distrital, tivemos o parecer favorável para 

a desinfeção do lar, que viria uma equipa da GNR, comandada pelo Primeiro Sargento Rego, na 

segunda feira fazer essa desinfeção e de imediato, colocámos todos os meios no terreno, com 

duas carrinhas durante todo o dia em V.V.Ficalho, sendo uma a Serpentina, para transportar as 

pessoas de cadeiras de rodas e em articulação com os Bombeiros Voluntários de Serpa, foram 

colocadas duas ambulâncias, para se fazer o transporte dos utentes acamados e com a 

colaboração da Junta de Freguesia. Correu tudo na perfeição, foi um trabalho excelente por parte 

da equipa que fez a desinfeção, são pessoas com formação especifica, adequada para estas 

situações e tiveram o acompanhamento do nosso Técnico da Proteção Civil. --------------------------- 

 

O Sr. Presidente acrescentou ainda que as referidas reuniões que se realizam às segundas, 

quartas e sextas, são reuniões no âmbito do Centro de Coordenação Operacional do Plano de 

Emergência Municipal da Proteção Civil, composto pela Câmara Municipal, a autoridade local de 

saúde, a GNR, os bombeiros e a segurança social. ------------------------------------------------------------ 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Manuel Soares, em nome dos eleitos do PS, para apresentar umas 

medidas no âmbito da situação extraordinária que estamos a viver, embora hoje já tenham sido 

aqui faladas uma série de coisas que tinham na sua proposta, umas mais em concreto, outras que 

vão no mesmo sentido e a proposta é a seguinte, que se transcreve: 
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«Os Vereadores do Partido Socialista eleitos no Município de Serpa, desde a primeira 

hora e neste contexto da pandemia Covid19, apresentaram total disponibilidade e 

mostraram solidariedade para com o executivo CDU, referindo que o tempo é de 

Convergência e de União entre todos. 

 

Hoje e perante a atual situação de emergência social e económica, cujo término é 

imprevisível, reafirmam a sua disponibilidade e a solidariedade demonstrada, mas 

defendem que a CMSerpa, deve adotar medidas extraordinárias no sentido de minimizar 

os efeitos da pandemia do Covid 19, medidas concretas de apoio às famílias, ao comércio 

local e às empresas do Concelho. 

 

Neste sentido, os vereadores do Partido Socialista, propõe que CMSerpa com efeitos 

imediatos, implemente medidas de apoio, por tempo indeterminado, enquanto se 

aplicarem as medidas de contenção da pandemia, tendo em conta a previsível e 

aconselhável diminuição de circulação de pessoas e consequente quebra de clientes. 

 

 Isenção total do pagamento da água, saneamento básico e resíduos às IPSS do 

concelho; 

 Reforço de apoio logístico e do fornecimento de equipamento de proteção 

individual e bens de primeira necessidade às Juntas e Uniões de Freguesia, ao 

Centro de Saúde, Escolas, GNR, Bombeiros e IPSS do concelho; 

 Isenção do pagamento de rendas de ocupação de espaços comerciais municipais; 

 Isenção do pagamento de taxas de ocupação da via pública e de publicidade; 

 Pagamento imediato da dívida existente aos fornecedores locais; 

 Pagamento imediato nas aquisições a realizar entre os meses de Março e 

Outubro; 

 Estabelecimento de um programa de aquisições nos fornecedores locais. 

 Abdicar de 50% da Derrama às empresas com volume superior a 150.000M; 

 Isentar 50% do mês de Março e 100% no mês de Abril e Maio, todos os munícipes 

que, comprovadamente, manifestem perda de rendimentos, do pagamento pelo 

abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos; 

 Implementação do programa abem: Rede Solidária do Medicamento; 

 Apoio Psicológico; 

 Apoio ao Cuidador; 

 

 Os vereadores do Partido Socialista 

Manuel Soares 

Paula Pais 

António Mariano» 
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Sobre esta proposta, o Sr. Presidente disse que o documento será depois analisado e de facto, 

muitas destas questões e à exceção da proposta da rede solidária do medicamento e do 

pagamento a pronto nas compras que venham a seguir, todas as outras ou estão já postas em 

prática ou irão ser, na íntegra ou em parte como propõem. No entanto, há questões que não são 

exequíveis, como o pagamento a pronto, pois se nós temos uma divida normal, de três meses, é 

impossível que, de um dia para o outro se pague tudo e até ao momento, no âmbito da COVID, a 

Câmara já investiu cerca de 50.000€, em equipamentos e materiais de proteção não apenas para 

os nossos serviços, mas também para as várias entidades do concelho. Diz ainda que, se 

concordarem, na próxima reunião voltaremos a falar sobre estas propostas do PS, discutindo mais 

em pormenor cada uma delas e fazemos novo ponto de situação. ----------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano, sobre este assunto, refere ainda que existem determinadas 

atividades que a Câmara não está a fazer, nomeadamente, no que diz respeito aos subsídios para 

as comissões de festas, que em principio, irá suceder o mesmo que com as associações juvenis, 

alguns eventos que a Câmara tinha planeado fazer e não irá realizar, como por exemplo o Encontro 

de Culturas, e essas verbas que não são gastas nesses eventos serviriam de reforço para fazer 

face a outras despesas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente respondeu que, é verdade que não se fazendo determinados eventos, haverá 

mais disponibilidade financeira, mas depende de como será a evolução deste processo, mas 

também é verdade que essas iniciativas estavam agendadas para mais tarde, e as verbas que 

estariam disponíveis para junho, julho ou agosto, não estão disponíveis agora. Tem que se ir 

analisando quase semana a semana, a disponibilidade de verbas, de acordo com a evolução da 

pandemia e há situações que precisam de resposta imediata, como seja o caso da cedência da 

casa para os bombeiros, foi necessário fazer pequenas reparações, fazer limpezas e no Centro 

COVID que está instalado no pavilhão, foi necessário aluguer umas estruturas tipo stands para 

fazer os gabinetes, melhorar a linha telefónica, comprar uma máquina de lavar e uma máquina de 

secar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Sr. Vereador Manuel Soares respondeu que estão abertos a que se faça essa discussão na 

próxima reunião da Câmara, mas pretende realçar que a questão dos pagamentos a pronto e da 

divida, incide essencialmente nos fornecedores locais, esse é que é o foco principal, nas 

microempresas, que são muitas delas familiares, que para além da perda de volume de negócio, 

que são muitas vezes dramáticas, há estabelecimentos que estão fechados e não faturam. ------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Francisco Godinho que começou por fazer referência a uma das 

propostas dos eleitos do PS, que tem a ver com as aquisições no comércio local, para dizer que a 

câmara, sempre que possível, compra no comércio local e se não se adquire mais é devido ao 

facto das empresas locais já terem atingido o limite de compras por ajuste direto, pois não estão 

inscritas na plataforma e as que estão relacionadas com a atividade da autarquia já estão no limite 

ou quase no limite do valor legalmente estipulado.  
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Presta ainda informação sobre um assunto que foi abordado na reunião pública que se realizou 

em Pias e que tem a ver com a estrada da Pipa. Nessa altura, já tinham sido tapados os buracos 

que eram da responsabilidade da Câmara Municipal e o que estava em falta e continua a estar, 

são os buracos que fazem parte da via que foi objeto de trabalho das Águas Públicas do Alentejo, 

cortaram um bocado de asfalto e vão ter que o repor. Contactou as Águas Públicas do Alentejo 

para saber porque ainda não estava reposto o asfalto e obteve a informação de que ainda não 

houve acordo com os proprietários da Herdade dos Machados, para a passagem da conduta nessa 

herdade e tiveram de fazer uma alteração ao projeto inicial e fazer um corte numa estrada da EDIA 

e neste momento, já ensaiaram um troço da conduta e vão começar a tapar e querem depois fazer 

o asfalto em toda a extensão e está previsto esse trabalho para a segunda quinzena de maio.  

Dá ainda conhecimento de algumas medidas que têm sido tomadas no âmbito do COVID. Temos 

trabalhado com equipas reduzidas, para evitar o contacto entre os trabalhadores; temos estado a 

cumprir os serviços essenciais, como a recolha de lixo, dos monos, o varrido, reparação de roturas 

e desobstrução de canalizações. À medida que vamos tendo mais equipamentos de proteção 

individual, vamos tentando retomar alguma normalidade, sempre com as devidas cautelas, para 

evitar contactos entre os trabalhadores; as técnicas de segurança da câmara estão 

constantemente a promover ações de sensibilização com os trabalhadores, sobre a melhor forma 

de utilização dos seus equipamentos; foi criado no pavilhão, uma zona de desinfeção e 

descontaminação do vestuário das equipas de recolha de resíduos, para evitar irem para casa 

com a roupa que utilizam no horário de trabalho. Temos estado a adotar as desinfeções nos 

espaços, de acordo com as informações que temos da DGS, nos locais onde existe maior 

aglomeração de pessoas, nomeadamente, supermercados, farmácias, multibancos, zonas de 

corrimões e estamos a utilizar os produtos indicados, bem como a máquina de deservagem, que 

tem uma capacidade de elevação da água perto dos 98 graus e temos utilizado em Serpa e nas 

freguesias, nomeadamente nos contentores dos resíduos. Diz ainda que não temos optado por 

fazer desinfeção em todas as ruas porque isso tem sido desaconselhado. 

Em todas as freguesias do concelho, a Câmara disponibilizou trabalhadores para estarem em 

permanência nessas freguesias e darem apoio aos trabalhos de desinfeção. --------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador António Mariano para falar sobre a última edição do Serpa Informação, 

começando por referir que não chegou a casa de todos os munícipes, mas achou o seu conteúdo 

muito interessante, porque veio com algumas informações pertinentes, numa altura em que as 

pessoas precisavam de mais informação, no entanto, também gostaria de ter visto no jornal, um 

documento que, embora apresentado pelos eleitos do PS, podia ter sido indicado como aprovado 

pela Câmara e que foi a Saudação apresentada na última reunião do órgão executivo e que 

lamentavelmente não apareceu, mas se houver outra edição, deixa esse reparo. --------------------- 

 

O Sr. Presidente diz que essa edição do Serpa Informação, foi exclusiva, com o intuito de informar 

sobre a pandemia e não vai haver a edição do mês de maio, porque tivemos a informação de que 

os correios iriam reduzir o serviço para trabalhos essenciais. Sobre a Saudação, diz que vai ver 

com mais atenção esse assunto e poderá ser incluído noutra edição.  ------------------------------------ 
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Interveio ainda o Sr. Vereador Manuel Soares para abordar o assunto sobre o comunicado da 

autarquia a exigir a reabertura das extensões do centro de saúde e sobre o oficio enviado à 

ULSBA, que está assinado exclusivamente pelo Sr. Presidente da Câmara, enquanto que, no site 

diz que as autarquias subscreveram o documento, mas ele só está assinado Sr. Presidente, 

existindo assim um desfasamento. Diz que, em situações desta natureza, era melhor falarem 

antes, evitando assim certas situações de conflito que são desagradáveis e não são necessárias, 

numa altura em que andamos todos à procura de soluções em conjunto, enquanto vereador na 

Câmara e membro do Conselho de Administração da ULSBA e ainda mais na situação de 

elemento indicado pela CIMBAL, em que deve haver uma aproximação maior às autarquias. 

Ficaram um bocado desgastados com a situação, porque de facto, ela não corresponde à verdade. 

A infelicidade do aviso na porta, cabe a quem lá o colocou, pois, os serviços estavam a funcionar 

com limitações. Diz ainda que lhe parece desadequado que haja uma missiva feita para a Direção 

do Hospital e depois os contactos para saber da resposta sejam com o centro de saúde e não com 

a Direção do Hospital. Diz ainda que, do Hospital falaram com a Dr.ª Sara Romão e eventualmente 

a informação não fluiu dentro da câmara ou se fluiu, foi ignorada e não quer acreditar que seja isso 

e antes de sair o oficio já os avisos que estavam nos centros de saúde tinham sido alterados, 

porque já tinha sido dado ordem para isso. ----------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, em relação ao facto de estar assinado pelo Presidente da Câmara e 

subscrito por todas as freguesias, foram contactados todos os presidentes de Junta de Freguesia 

e todos concordaram. Quando se diz que nalgumas das questões se faltou à verdade, solicita que 

o Sr. Vereador diga quais são as situações especificas em que se faltou à verdade, tendo o Sr. 

Vereador respondido que, quando referem que não houve qualquer resposta da parte da ULSBA, 

apesar dos contactos telefónicos e que as extensões do centro de saúde estavam fechadas.    

 

O Sr. Presidente disse que estavam de facto fechadas e estava um aviso a dizer para ligar para 

um número e como disponibilizaram apenas um número, era difícil a população conseguir que 

atendessem. A Câmara fez primeiro vários contactos com o centro de saúde e não conseguiu que 

lhe explicassem porque motivo as portas estavam fechadas e não havendo resposta do centro de 

saúde, enviou-se um email à ULSBA e considerámos um contacto telefónico que houve com a 

ULSBA como oficioso. Nós entendemos que, em relação àquilo que escrevemos no comunicado, 

não faltámos à verdade, porque colocámos textualmente aquilo que constava dos avisos afixados 

nas portas encerradas dos centros de saúde. No entanto, pode dar razão ao Vereador Soares e 

já deu razão à Presidente do Conselho de Administração que, no dia em que lá chegou a carta e 

fomos muitos a fazer contactos e por vezes pode haver algum desfasamento e nas palavras 

colocadas no papel pode haver alguma imprecisão e podia ter sido mais explícito, mas as nossas 

preocupações eram legitimas e pretendeu-se colocar o assunto no papel, para que a resposta 

também viesse por escrito e fez sentido as nossas preocupações, pois sendo assim, parece que 

houve uma interpretação errada do centro de saúde, daquilo que foram as orientações da ULSBA.   

Refere ainda que chegou hoje a resposta da ULSBA e assim que tiver conhecimento do seu 

conteúdo, faz questão de ligar novamente à Sr.ª Presidente do Conselho de Administração.  
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Interveio ainda a Sr.ª Vereadora Paula Pais para dizer que, considerando que a carta foi enviada 

a várias entidades, talvez fosse melhor darem conhecimento também dessa retificação a todas as 

entidades, e dá o exemplo de ter recebido da Deputada Telma Guerreiro uma cópia dessa carta a 

perguntar o que se passava sobre este assunto, uma vez que ela pertence à Comissão da Saúde.  

 

O Sr. Presidente respondeu que a correção de parágrafo foi enviada para todas as entidades e se 

for preciso fazer ainda mais algum reparo para todas as entidades, também se faz, não há qualquer 

problema, o que se pretende, é que fique claro que havia uma preocupação de base, que era o 

facto de as portas das extensões do centro de saúde estarem fechadas e pelos vistos, isso 

aconteceu devido a uma má interpretação do próprio centro de saúde. ---------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Odete Borralho que começou por dizer que, quando contactamos a 

ULSBA, foi-nos dito que havia uma técnica da ULSBA, um contacto da coordenadora/diretora dos 

cuidados básicos de saúde, com quem a câmara poderia falar e tirar essas duvidas sobre as 

extensões dos centros de saúde e foi isso que a câmara fez. Esses contactos foram feitos pela 

Dr.ª Sara Romão e essa senhora foi muito simpática e muito disponível, mas não nos soube 

acrescentar mais nada, para além da informação que já tínhamos do centro de saúde. -------------- 

 

 
Informação enviada aos eleitos por email 

Dia 13 de março 

 Plano de Contingência da Câmara Municipal de Serpa por infeção pelo coronavírus 

(COVID-19)  

 Informação divulgada à população, respeitante ao Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-
19). 

 Nota de imprensa relativa ao Plano de Contingência do Covid-19 do Município de Serpa. 
 

Dia 17 de março 

 Versão atualizada do Plano de Contingência da Câmara Municipal de Serpa por infeção 

pelo coronavírus (COVID-19)  

 

Dia 20 de março 

 «Na sequencia da questão levantada pelo Sr. José Maria Louzeiro, na reunião pública da 
Câmara, realizada no dia 4 do corrente mês de março, relativamente ao terreno junto à 
ETAR de Vales Mortos, que estava cheio de água e deitava mau cheiro, informa-se que o 
referido terreno foi limpo na semana de 9 a 13 de março. 
Segue também oficio para o requerente, a informar sobre a limpeza do terreno.» 

 
 «Em resposta à questão levantada pela Sr.ª Vereadora Paula Pais na reunião do 

Executivo realizada no dia 4 do corrente mês de março, relativamente ao Conselho 
Municipal de Segurança, a seguir envia-se a informação prestada pela Divisão de 
Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, com o ponto de 
situação dos Conselhos Municipais: 
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1-Alteração do Regulamento do Conselho Municipal do Movimento Associativo 
-I/10312,de 08/11/2018, do Serviço do Movimento Associativo; 
-I/10612/2018,de 16/11/2018 - Reunião de Câmara; 
-Aviso nº 3/DAFRHAJ/2019, de 19/03/2019, início do procedimento; 
-Aviso publicitado no DR 2ª série, de 19/08/2019, para publicitar o Projeto de Regulamento do 
Conselho Municipal do Movimento Associativo, aprovado em reunião de câmara realizada em 
10/07/2019; 
-Aprovação do Regulamento em Assembleia Municipal de novembro e publicação no DR nº 06 de 
09/01/2020.  
 
2-Alteração do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo 
-I/10312,de 08/11/2018, do Serviço do Movimento Associativo 
-I/10612/2018,de 16/11/2018  -Reunião de Câmara; 
-Aviso nº 4/DAFRHAJ/2019,de 19/03/2019,início do procedimento; 
-Aviso no DR 2ª série, de 13/08/2019, para publicitar o Projeto de Regulamento do Municipal do 
Movimento Associativo, aprovado em reunião de câmara realizada em 10/07/2019;  
-Aprovação do Regulamento em sessão da Assembleia Municipal de novembro e publicado no DR 
nº 06 de 09/01/2020.  
 
3-Conselho Municipal de Segurança  
Em curso - Aguarda apreciação da proposta apresentada pelos Serviços Jurídicos. 
 
4-Comissão Municipal de Toponímia 
Em curso - Aguarda proposta dos respetivos serviços. 
 
5. Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico 
Em curso - Aguarda proposta dos respetivos serviços. 
 
6. Comissão Municipal de Trânsito, Conselho Municipal de Ambiente e Conselho Municipal 
da Juventude 
Relativamente à constituição da Comissão Municipal de Trânsito, do Conselho Municipal de 
Ambiente e Conselho Municipal da Juventude (cuja data apontava para o ano de 2020) informa-
se que estão a ser efetuados contactos junto dos serviços para solicitar contributos, a apresentar 
no decurso do próximo mês de abril. Posteriormente, será enviada informação para que órgão 
executivo delibere sobre o início de procedimento. 
Perante o exposto, estimam que, no início do próximo mês de maio, possam disponibilizar 
informação mais detalhada.» 
 

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:  

 

 Apoio pontual às Instituições Particulares de Solidariedade Social 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 
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 Destaque de parcela do prédio sito na Rua Francisco dos Santos Pateira, n.º 10 em 

Vale de Vargo – Requerente: José Maria Nunes Candeias 

 Destaque de parcela do prédio misto denominado “Herdade da Fonte do Corcho e 

Monte do Outeiro”, em Serpa – Requerente: Andreas Kurt Bernhard 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na 

Rua do Norte, s/n em Brinches  

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na 

Rua Acima, n.º 5 e 7 em Brinches – Requerente: Pedro Inácio Travessa Abrantes 

 Vistoria ao abrigo do artigo 8.º n.º 1, do Decreto-Lei n.º 128/204, de 29/08 no prédio 

sito na Rua da Cadeia Velha, n.º 5 em Serpa – Requerente: Inês Isabel Pós de Mina 

Graça 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na 

Rua de Mértola, n.º 36 e 38 em Serpa – Requerente: Maria Ana Rias Moreno 

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio denominado Herdade da Torre, em 

Serpa – Requerente: Josefa Garrido Garrido 

 Parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico denominado “Lagoa dos 

Pereiros”, em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Protocolo com a Associação Aldeia Nova – Reforço de verba 

 Proposta de apoio para as associações para o ano de 2020  

 Piense Sporting Clube – Aquisição de viatura 

 Pedido de parecer sobre transferência de localização da “Farmácia Central” - 

Requerente: Infarmed 

 Empreitada de construção do Centro Escolar EB/JI de Serpa – Libertação de caução 

 Associação Moura Saluquia – Renovação do protocolo para 2020 

 Concurso público para atribuição de uma licença de transporte de táxi, na localidade 

de Vale de Vargo 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16h45 da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 

artigo 16.º do Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do 

Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

  O Presidente da Câmara    A Secretária 

                                                  
         ______________________________           __________________________ 

 (Tomé Alexandre Martins Pires)                Anabela Baleizão Cataluna 


